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ഏ വും ്രപധാനെp  നിബnനകളും വയ്വsകളും  

A. aധിക നിബnനകളും വയ്വsകളും uൾെpെട, enാൽ aതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടുtാt  

നിബnനകളും വയ്വsകളും aനുസരിc് , 'ആർബിeൽ ബാ ് ലിമി ഡിൻ െറ (മുm്: ദ് രത്നാകർ 

ബാ ് ലിമി ഡ്) oരു സാധുവായ നിലവിെല ഏതു തരtിലുll െ്രകഡി ് കാർഡും ('െ്രകഡി ് 

കാർഡ്') ൈകവശമുll inയ്യിെല eലല്ാ താമസkാർkും 'ഏ വും ്രപധാനെp  നിബnനകളും 

വയ്വsകളും' ('eംഐടിസി') ബാധകമാണ്. 
B. കാർഡ് െമംബർ enതു െകാ ് aർtമാkുnത് ആർബിeൽ ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് 

സവ്ീകരിc വയ്kി enാണ്. 

C. eംഐടിസിയും iവിെട നൽകിയിരിkുn eലല്ാ വിവര ളും, eലല്ാ െ്രകഡി ് കാർഡുകൾ / 

കാർഡ് െമംബർമാർ / aേപkകർ / ബാ ിന്െറ uപേഭാkാkൾ /ബാ ിന്െറ െ്രകഡി ് കാർഡ് 

uൽpntിൽ താൽപരയ്ം കാണിkുn സാമാനയ്ജനtിെല aംഗ ൾ  enിവർk് ബാധകമാണ്. 

D. ബാ ിന്െറ വിേവചനാധികാര്രപകാരവും കാലാകാല ളിൽ ബാധകമായ നിയമ ളും 

aനുസരിc് eംഐടിസി മാ ൾk് വിേധയമാെണn്  eലല്ാ കാർഡ് െമംബർമാർ / െ്രകഡി ് 

കാർഡ് aേപkകർ / ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് uൽpntിൽ താൽപരയ്ം കാണിkുn 

സാമാനയ്ജനtിെല aംഗ ൾ  enിവെര aറിയിcു െകാllുnു. 

E. മുകളിൽ പറ  eംഐടിസി,  ബാ ിന്െറ കാർഡ് െമംബർ കരാറിെല വയ്വsകൾkും 

നിബnനകൾkും പുറേമ ullതും aേതാെടാpം േചർt് വായിേk തുമാണ്. 

F. വയ്വsകളും നിബnനകളും നി ൾk് സവ്ീകാരയ്മെലല് ിൽ, ദയവായി aതു േരഖാമൂലം 

aറിയിkുകയും െ്രകഡി ് കാർഡ് കാnിക സ്്രടിpിനു കുറുെക േകാേണാടുേകാൺ ര ായി മുറിc് 

ആർബിeൽ ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് നശിpിkുകയും, 10 ദിവസtിനുllിൽ aതും െ്രകഡി ് 

കാർഡ് രസീതും ഞ ൾkു മടkി നൽകുകയും െചyുക. 

1. iഷവ്ൻസും ബാdയ്തയും  
a) കാലാകാല ളിൽ ബാധകമായ. ബാ ിന്െറ െ്രകഡി ് കാർഡ് iഷവ്ൻസ് േപാളിസിയിൽ 

വയ്kമാkിയിരിkുn iഷവ്ൻസിന് േയാഗയ്രായ atരം aേപkകർ / ബാ ിന്റ 

uപേഭാkാkൾ/  ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് uൽpntിൽ താൽപരയ്ം കാണിkുn 

സാമാനയ്ജനtിെല aംഗ ൾ enിവർkാണ് ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് നൽകുnത്. aതിനു പുറേമ, 

ബാ ിന്െറ പൂർ വും ്രപേതയ്കവുമായ വിേവചനാധികാര ്രപകാരമായിരിkും കാർഡ് െമംബറിനു 

aനുവദിcി ുll െ്രകഡി ് കാർഡ് പരിധി aെലല് ിൽ /കൂടാെത പിൻവലിkൽ പരിധി 

തീരുമാനിkുnത്.   െ്രകഡി ് പരിധി aെലല് ിൽ /കൂടാെത പിൻവലിkൽ പരിധി enിവ െ്രകഡി ് 

കാർഡ് നൽകുn സമയt് aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബറിന്െറ പീേരയ്ാഡിക് േs ്െമന്റ് ലഭിkുn 

സമയt് uൾെpെട, enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടുtിയി ുllതലല്ാtതുമായ വിവിധ 

മാർg ളിലൂെട കാർഡ് െമംബറിെന aറിയിkുnതായിരിkും.  പീേരയ്ാഡിക് േs ്െമന്റ് 

സൃ ിkുn സമയെt ലഭയ്മായ െ്രകഡി ് പരിധി aെലല് ിൽ /കൂടാെത പിൻവലിkൽ പരിധി 

enിവ നി െള aറിയിkുnതും, ബാ ് aതിന്െറ പൂർ വും ്രപേതയ്കവുമായ 

വിേവചനാധികാര്രപകാരവും കാർഡ് െമംബറിന്െറ akൗ ് റിവയ്ൂ െചyുകയും, ആഭയ്nര 

മാനദ ൾ aനുസരിc് മുൻകൂർ േനാ ീസ് onുമിലല്ാെത േമൽpറ  പരിധി(കൾ) 

കുറയ്kുകേയാ കൂ ുകേയാ െചyുnതായിരിkും. aതത് വായ്പാ പരിധി opം / aെലല് ിൽ കാഷ് 

പിൻവലിkൽ പരിധി വർdിpിkാൻ / മാ ം വരുtാൻ ആ്രഗഹിkുn കാർഡ് െമംബർമാർk് 

ബാ ് ആവശയ്െpടുn eലല്ാ േരഖകളും സഹിതം ബാ ിന് oരു aഭയ്ർtന eഴുതി നൽകി a െന 



െചyാനാകും. നൽകിയ atരം പുതിയ ്രപമാണ ളുെട aടിsാനtിൽ സവ്nം 

വിേവചന്രപകാരം കാർഡ് െമംബറുെട  െ്രകഡി ് പരിധി aെലല് ിൽ / കൂടാെത കയ്ാഷ് പിൻവലിkൽ 

പരിധി വർdിpിkുകേയാ / മാ ുകേയാ െചyാൻ ബാ ് തിരെ ടുkാം. 
b) ഈ നിബnനകളും വയ്വsകളും െ്രകഡി ് കാർഡ് aതിന്െറ uപേയാtിനായി 

സവ്ീകരിkുേmാഴും ൈസ്വp് െചyുേmാഴും ബാധകമായിരിkും. 
c) aേപkകർ / ബാ ിന്റ uപേഭാkാkൾ/  ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് uൽpntിൽ താൽപരയ്ം 

കാണിkുn സാമാനയ്ജനtിെല aംഗ ൾ enിവർk്  െ്രകഡി ് കാർഡ് iഷയ്ൂ െചyുnതിനായി, 

ആഡ്ഓൺ െ്രകഡി ് കാർഡിനുll aഭയ്ർtനകൾ / aേപkകൾ uൾെpെട, oരു വസ്തുkളും 

(വിപണന വസ്തുkൾ uൾെpെട) ബാ ിൽ നിnുll ഓഫർ/ വാഗ്ദാന ളിൽ oരു വസ്തുkളും 

(apിേkഷനുകൾ uൾെpെട) ഭാഗമാകുnിലല്. 
d) ബാ ് oരു ആഡ്ഓൺ െ്രകഡി ് കാർഡ് നൽകുn സാഹചരയ്tിൽ, ്രപാഥമിക കാർഡ് െമംബറും 

ആഡ് ഓൺ കാർഡ് െമംബറും നടtുn iടപാടുകൾ കാരണം ബാ ിൽ aടയ്േk  െമാtം 

തുകയ്kുമുll utരവാദിtം eലല്ായ്േpാഴും ്രപാഥമിക കാർഡ് െമംബറിനു മാ്രതമായിരിkും. 
e) ബാ ിന്െറ സവ്nം വിേവചനാധികാരtിൽ ബാ ് ആവശയ്െpടുn aെലല് ിൽ ബാധകമായ 

നിയമ്രപകാരമുll േരഖകൾ സമർpിkാൻ aേപkകർ / ബാ ിന്റ uപേഭാkാkൾ/  ബാ ് 

െ്രകഡി ് കാർഡ് uൽpntിൽ താൽപരയ്ം കാണിkുn സാമാനയ്ജനtിെല aംഗ േളാട് ബാ ് 

ആവശയ്െpടുnതായിരിkും. 
2. ഫീസുകളും നിരkുകളും  
a)  േജായിനിംഗ് ഫീസും വാർഷിക ഫീസും 
 ബാ ് നൽകുn വിവിധ െ്രകഡി ് കാർഡിന്(കൾk്) േജായിനിംഗ് ഫീസ്, വാർഷിക ഫീസ് പുതുkൽ 

ഫീസ് enിവ ബാധകമായിരിkും. atരം ഫീസ് ഓേരാ കാർഡ് െമംബറിനും  െ്രകഡി ് കാർഡ് 

തരtിനും aനുസരിc് വയ്തയ്സ്തമായിരിkും. ബാധകമായ ഫീസുകെളkുറിc് െ്രകഡി ് കാർഡിന് 

aേപkിkുn സമയt് aെലല് ിൽ ആ െ്രകഡി ് കാർഡ് iഷയ്ൂ െചyുn സമയt് കാർഡ് 

െമംബറിെന aറിയിkുnതായിരിkും.  മാ്രതമലല്, itരം ഫീസ്, ബാധകമായ േപാെല, േനരി ് 

കാർഡ് െമംബറിന്െറ  akൗ ുകളിൽ നിnും ഈടാkുnതും aത്  aതിനനുസരിc് കാർഡ് േs ്

െമന്റിൽ കാണിkുnതുമാണ്. 
b) കാഷ് പിൻവലിkൽ / മുൻകൂർ ഫീസ്  
 eടിemിെല (കളിെല)െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ aനുേയാജയ്ത aനുസരിc് inയ്യിേലയും 

വിേദശേtയും e.ടി.emുകളിൽ നിn് പണം പിൻവലിkാൻ കാർഡ് െമംബർk് ഈ െ്രകഡി ് 

കാർഡ് uപേയാഗിkാം. oരു iടപാട് ഫീസ് atരം പിൻവലിkലുകൾk് ഈടാkുകയും aടുt / 

വരാനിരിkുn േs ്െമന്റിൽ കാർഡ് െമംബറിെന ബിൽ െചyുകയും െചyും.  iടപാട് ഫീസ് 

ബാ ിന്െറ സവ്nം വിേവചനാധികാര ്രപകാരം മാ tിനു വിേധയമാണ്. കൂടാെത, eലല്ാ കയ്ാഷ് 

പിൻവലിkലുകൾkും പിൻവലിkൽ തീയതി മുതൽ തുക െമാttിൽ aടcു തീർkുnതു വെര 

oരു ഫിനാൻസ് ചാർജ് ഈടാkുnതായിരിkും. ബാധകമായ നിരkുകളുെട വിവര ൾk്, കാർഡ് 

െമംബർ കരാറിെല നിരkുകളുെട പ ിക, കൂടെത ്രപതിമാസ േs ്െമന്റിെല പിൻഭാഗെt ഏ വും 

്രപധാനെp  നിബnനകളും വയ്വsകളും aെലല് ിൽ ബാ ് െവബ്ൈസ ് ദയവായി 

പരിേശാധിkുക.   

 

 



c) നിരkുകളുെട പ ികയും പലിശാ നിരkുകളും 
i. ബാ ് കാർഡ് െമംബറിനു ്രപദാനം െചyുn േസവന ൾkുll കൂടാെത/ aെലല് ിൽ കാർഡ് 

െമംബറുെട (മാരുെട) ഭാഗtു നിnുll െ്രകഡി ് കാർഡ് akൗ ുകളിേലയ്kുll േപെമന്റുകൾ 

നടtുnതിൽ വരുtുn വീഴ്ച/ കാലതാമstിന് സമയാസമയ ളിൽ ബാധകമായ eലല്ാ 

നിരkുകളും ഫീസുകളും  കാർഡ് െമംബർ  aടയ്േk താണ്. 

ii. ഏെത ിലും /eലല്ാ നിരkുകളിലും ഫീസുകളിലും (പലിശാ നിരkുകൾ oഴിെക)  

സമയാസമയ ളിൽ മാ ൾ വരുtുnതിനും, uചിതെമnു േതാnുെn ിൽ, നിരkുകളിലും 

ഫീസുകളിലും വരുtുnatരം മാ െളkുറിc് കാർഡ് െമംബറിന് 30 ദിവസെt മുൻകൂർ 

aറിയിp് നൽകി ഏെത ിലും പുതിയ നിരk് aെലല് ിൽ ഫീസ് ചുമtാനുll aധികാരവും 

ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. ബാ ് സവ്nം വിേവചനാധികാരം uപേയാഗിc് ്രപേതയ്കമായി 

തിരെ ടുkുn മാധയ്മം വഴി atരം നിരkുകൾ കാർഡ് െമംബറിെന aറിയിkുെമnും 

വയ്kമാkിയി ു ്. 

iii. കാർഡ് െമംബറിന്(മാർk്) ത ളുെട െ്രകഡി ് കാർഡ്, റിവാർഡ് േ്രപാ്രഗാം, ്രപീമിയം ക്ളബ് 

േ്രപാ്രഗാം, െ്രകഡി ് ഷീൽഡ് iൻഷുറൻസ്, കൂടാെത സ്മാർ ് ബിൽ േ്രപാ്രഗാം (iവെയലല്ാം 

െമാttിൽ iനി മുതൽ ''ഓപ്ഷണൽ സൗകരയ് ൾ'' en് പരാമർശിkെpടും) enിവ 

uൾെpെടയുll enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടുtാt മൂലയ്വർധിത സൗകരയ് ൾk് 

uപേയാഗിkാം. ഈ ഓപ്ഷണൽ സൗകരയ് ൾ, atരം ഓപ്ഷണൽ സൗകരയ് ൾk് 

്രപേതയ്കമായി ബാധകമായി ുll നിബnനകളും വയ്വsകളും aനുസരിcും താെഴ നിരkുകളുെട 

പ ികയിൽ ്രപേതയ്കമായി സൂചിpിcി ുll നിരkുകളിൻേമലും പലിശയിലും കാർഡ് െമംബറിന് 

സവ്േമധയാ ലഭയ്മാkാവുnതാണ്. ഓർഡർ െചyാൻ സ്പ മായി സവ്ീകരിcു െകാേ ാ / ബാ ിൽ 

നിnും പിൻവലിkലിന് aേപkിkാതിരുnതു െകാേ ാ കാർഡ് െമംബറിന്(മാർk്)  ഓപ്ഷണൽ 

െഫസിലി ീസ് ലഭയ്മാkാവുnതാണ് en് വയ്kമാkിയി ു ്, aതാതു കാർഡ് 

െമംബറിന്(മാർk്)  ഏെത ിലും തരtിലുll ബാധയ്തകൾ iലല്ാെത തെn ഓപ്ഷണൽ 

െഫസിലി ീസ് ബാ ് സുഗമമാkുnതാണ്. േമൽpറ  ഓപ്ഷണൽ െഫസിലി ീസ് ലഭയ്മാkുnതിന് 

കാർഡ് െമംബർ(മാർ) തിരെ ടുkുnുെവ ിൽ, സാധുവായ നിബnനകളുേടയും കരാറുകളുേടയും 

സmതം aതിനു ബാധകമായിരിkും. 
നിരkിന്െറ പ ിക (േമയ് 1, 2014 മുതൽ ്രപാബലയ്tിൽ) 

നി ളുെട കാർഡ് തിരിcറിയുnതിന് നി ളുെട പുതിയ ആർബിeൽ ieംവി ചിp്  
eേനബിൾഡ് െ്രകഡി ് കാർഡിെനാpം aയc െവൽkം െല ർ ദയവായി കാണുക. 

വിശദാംശ ൾ  ൈട ാനിയം                               pാ ിനം  

േജായിനിംഗ് ഫീസ്  
aേപkിkുn സമയt് ആശയവിനിമയം നടtിയതു 
േപാെല കാർഡ് തരം aനുസരിc് ഫീസ് ബാധകമായിരിkു 
കൂടാെത, oരിkൽ ചാർj് െചyെp ു കഴി ാൽ േs ്
െമന്റിൽ aതു കാണാൻ കഴിയുnതായിരിkും  

വാർഷിക /പുതുkൽ നിരk്  ` 2000 വെര                         ` 4000 വെര 

ആഡ്ഓൺ കാർഡ് ഫീ&  ` 500 വെര                           ` 1000 വെര  

ധനകാരയ് നിരkുകൾ (ചിലല്റ വാ ലുകൾ - 
കയ്ാഷ്) 

eപിആർ 3.5% വെര ്രപതിമാസം  (42% ്രപതിവർഷം) 

കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസ് ്രടാൻസാkൻ ഫീ&  കയ്ാഷ് തുകയുെട 2.5% (കുറ ത് ` 300)  

േകാൾ-e-്രഡാഫ് ് ഫീ  ്രഡാഫ് ് തുകയുെട 2.5% (കുറ ത് ` 300) 



കാർഡ് മാറൽ (ന െp / േമാ ിc /വീ ും iഷയ്ൂ 
െചyൽ / മേ െത ിലും തരtിലുll പകരം 

വയ്kൽ 

` 200 

ഡയ്ൂപ്ളിേk ് േs ്െമന്റ് ഫീസ്  ` 100 

ഓവർഡയ്ൂ പിഴ/ േല ് േപെമന്റ് ഫീസ്  െമാtം കുടി ികയുെട 15% (കുറ ത് ` 350 , പരമാവധി  
` 750)

ഓവർ ലിമി ് െപനാൽ ി ` 600 

ചാർജ് sിp് വീെ ടുkൽ / പകർtൽ ഫീ  ` 100 

ഔ ്േsഷൻ െചk് ഫീ ` 100 

െചk് മട ൽ / ഓേ ാ െഡബി ് 
മാനിkാതിരിkൽ  റിേവഴ്സൽ- ബാ ് 
akൗ ് ഫ ിലല്ാതിരിkുക   

` 500 

ശാഖകളിെല കയ്ാഷ് േപെമന്റ്  ആർബിeൽ ്രബാ ിൽ നടtിയ പണ നിേkപ 
iടപാടുകൾk് ` 100   

െറയിൽേവ ടിk ് വാ ുേmാൾ/ റd് 
െചyുേmാഴുll സർചാർജ്  

ഐആർസിടിസി സർവീസ് ചാർjുകൾ # + േപയ്െമന്റ് േഗ ്
േവ.  ്രടാൻസാkൻ നിരkുകൾ . iടപാട് ചാർജ്  [ടിk ് തുക 
+ ഐആർസിടിസി സർവീസ് ചാർjിന്െറ 1.8% വെര]. 
വിശദാംശ ൾk് ഐആർസിടിസി െവബ്ൈസ ് കാണുക.  

inന iടപാട് നിരk് - inനം വാ ാനായി 
െപേ്രടാൾ പmുകളിൽ നടtിയ iടപാടുകൾ^ 

inന iടപാട്  മൂലയ്tിനുേമൽ 2.5% സർചാർജ്,  
aെലല് ിൽ ` 10, ഏതാേണാ കൂടിയത്, aത്  

വിേദശ കറൻസി iടപാട്* 3.50% + മാsർകാർഡ് നിരkുകൾ  

മാർc് 2014-നു മുm് വെരയുll െ്രകഡി ് കാർഡ് akൗ ുകേളാടു കൂടിയ നിലവിെല സാധുവായ 

uപേഭാkാkളുെട വാർഷിക /പുതുkൽ നിരkുകൾ ജനുവരി 1, 2015 വെര പഴയതു േപാെല തെn 

തുടരുnതായിരിkും, aതിനു േശഷം മുകളിൽ സൂചിpിc നിരkുകൾ ബാധകമായിരിkും. 

്രശdിkുകഃ നി ളുെട ആർബിeൽ ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡിെല താെഴpറയുn നിരkുകൾ 
മാറുnതായിരിkുെമn് ദയവായി ്രശdിkുക  

 ശാഖകളിെല കയ്ാഷ് േപെമന്റുകൾ: ആർബിeൽ ശാഖകളിെല െ്രകഡി ് കാർഡ് 
േപെമന്റുകൾkുll കയ്ാഷ് െഡേpാസി ് ഫീസുകൾ ഓേരാ iടപാടിനും 100 രൂപയായി 
പുതുkി നി യിcിരിkുnു.. 

 ഏ വും കുറ  കുടി ിക തുക (eംeഡിഃ oക്േടാബർ 1, 2014 മുതൽ ്രപാബലയ്tിൽ, 
eംeഡി, െമാtം കുടി ീക തുക + ഓവർ ലിമി ് തുകയുെട 5% ആയി പുതുkി 
നി യിcിരിkുnു. 

 േല ് േപയ്െമന്റ് ഫീസ്: oക്േടാബർ 1, 2014 മുതൽ ്രപാബലയ്tിൽ,  േല ് േപയ്െമന്റ് 
ഫീസുകൾ െമാtം കുടി ിക തുകയുെട 15% ആയി പുതുkി നി യിcിരിkുnു. ഏ വും 
കുറ ത് 350 രൂപയും പരമാവധി 750 രൂപയും ആയിരിkണം. 

 മുകളിൽ പറ  eലല്ാ നിരkുകളും വിവിധ മാർk ിംഗ് േ്രപാ്രഗാമുകൾk് വിേധയമാണ്. 
ഫീസുകളിെല മാ െളkുറിc് കാർഡ് െമംബറിെന aറിയിkുnതായിരിkും. 

 & - െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ തരം aനുസരിc് ഈനിരkുകൾ ഓേരാ കാർഡ് െമംബറിനും 

വയ്തയ്സ്തമായിരിkും.  ബാധകമായ നിരkുകൾ, െ്രകഡി ് കാർഡിന് aേപkിkുn 
സമയt് കൂടാെത / aെലല് ിൽ ആ െ്രകഡി ് കാർഡ് നൽകുn സമയt് കാർഡ് െമംബറിെന 

aറിയിkുnതായിരിkും.  കൂടാെത, atരം നിരkുകൾ, ബാധകമായതുേപാെല, കാർഡ് 
െമംബറിന്െറ akൗ ിൽ നിnും േനരി ് കിഴിkുnതായിരിkും, aതിനനുസരിc് 
െ്രകഡി ് കാർഡ് േs ്െമന്റിൽ സൂചിpിkുnതുമായിരിkും. 

$- ബാലൻസ് ്രടാൻസ്ഫറിനു േമൽ ബാധകമായ േ്രപാസസിംഗ് ഫീസ് ബാധകമായിരിkും. 



@  ബാലൻസ് ്രടാൻസ്ഫറിന്െറ പലിശനിരk് ബാധകമായ പീേരയ്ഡ് enിവ മാർk ിംഗ് ഓഫറിേനാെടാpം 
നി െള aറിയിkുnതായിരിkും. 
^ ഈ സർcാർj്, ഏ വും കുറ ത് 500 രൂപേയാ പരാമാവധി 4000 രൂപ വെരേയാ ull inനം 

iടപാടുകൾ നടtുn തിരെ ടുt ചില pാ ിനം  കാർഡ് uടമകൾkായി െവ ിkുറcിരിkുnു. pാ ിനം 
ഡിൈല ് െ്രകഡി ് കാർഡിെല ഓേരാ ബിലല്ിംഗ് ൈസkിളിേലയും പരമാവധി സർcാർj് കിഴിവ് 150 

രൂപയും ൈട ാനിയം ഡിൈല ് െ്രകഡി ് കാർഡിെല ഓേരാ ബിലല്ിംഗ് ൈസkിളിേലയും പരമാവധി 
സർcാർj് കിഴിവ് 100 രൂപയും ആയിരിkും. ഈ െവ ിkുറയ്kൽ ബാ ിന്െറ സവ്nം 
വിേവചനാധികാരtിലുllതും മാ ൾkു വിേധയവുമാണ്. 

# വിവര ൾk് ഐആർസിടിസി െവബ്ൈസ ് കാണുക  
* വിേദശt് രജിsർ െചയ്ത വയ്ാപാര sാപന ളിെല iടപാടുകൾk്, വയ്ാപാരി inയ്യിൽ 

താമസkാരനാെണ ിൽേപാലും, േ്രകാസ് േബാർഡർ ചാർj് ബാധകമായിരിkും. 
പലിശ നിരkും േപയ്െമന്റ് ഫീസും കണkുകൂ ുnത് e െന enതിന്െറ വിശദ വിവര ൾ ഈ 

്രപമാണtിന്െറ aവസാനtിൽ സൂചിpിcി ു ്. atരം വിവര ൾ നി ൾk് ഞ ളുെട െവബ്
ൈസ ായ www.rblbank.com െല  ഏ വും ്രപധാനെp  വയ്വsകളും നിബnനകളും en ഭാഗtിൽ  

കാണൻ കഴിയും. 
eലല്ാ ഫീസുകളും, പലിശകളും മ ു ബാധകമായ നിരkുകളും inയ്ാ സർkാർ നിർേdശിcതു ്രപകാരം 
േസവന നികുതിയ്kു വിേധയമാണ്, കൂടാെത, inയ്ാ സർkാരിന്െറ മാർgനിർേdശ ൾ ്രപകാരം 

മാ tിനും വിേധയമാണ്.  
േ്രകാസ്േബാർഡർ iടപാടുകെളkുറിcുll ്രപധാന വിവര ൾ  
aൈക്വറർ (iവിെട aൈക്വറർ enതു െകാ ് uേdശിkുnത് ആരുെട െടർമിനൽ/ ഡിൈവസ് 

/െവബ്ൈസ ിൽkൂടിയാേണാ iടപാടുകൾ നടtെp ത് atരം eന്റി ിെയ ആണ്)  ബാ ിൽ നിരk് 

െസ ിൽ െചയ്ത aേത ദിവസം ബാ ് നി യിc ബാധകമായ പരിവർtന നിരkുകൾ aനുസരിc് 

inയ്ൻ റുpിയിേലയ്k് പരിവർtനം െചയ്തതിനു േശഷം േ്രകാസ് േബാർഡർ iടപാടുകൾ eലല്ാം 

കാർഡ് െമംബറിന്െറ akൗ ിേലയ്k് ബിൽ െചyെpടും. നിരk് പ ികയിൽ വയ്kമാkിയ േപാെല 

േ്രകാസ് േബാർഡർ iടപാടുകൾk് പരിവർtന ചാർജ് ബാധകമായിരിkും. യുeസ് േഡാളറിൽ 

aലല്ാെത iടപാടുകൾ നടtുn കറൻസികൾk് iടപാടുകൾ നടtുn തുക ആദയ്ം മാsർ കാർഡിൽ 

നി ിതമായ പരിവർtന നിരkിൽ യുeസ് േഡാളറിേലയ്k് പരിവർtനം െചyും, aതിനു േശഷം, 

നിരkുകളുെട പ ികയിൽ വയ്kമാkിയിരിkുn ബാധകമായ നിരkുകൾ ചുമtി inയ്ൻ 

റുpിയിേലയ്k് പരിവർtനം െചyും. 

d) ഫിനാൻസ് നിരkുകൾ 
i. ്രപാഥമിക കാർഡ് െമംബർ നടtിയ iടപാടുകൾ മൂലമുll കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസ് uൾെpെടയുll 

eലല്ാ നിരkുകളുേടയും േമലുll aവ നടtിയ ദിവസം മുതലുll നിരkുകൾ aവ 
പൂർ മായും aടയ്kുnതുവെര ഫിനാൻസ് നിരkുകൾ മാസ ശതമാന നിരkിൽ aടയ്
േk താണ്. 

ii. eടിemിൽ നിnുll പണം പിൻവലിkലുകൾ, ഡിമാന്റ് ്രഡാഫ് ് ഓർഡർ െചyൽ, മ ് 
െ്രകഡി ് കാർഡ് akൗ ുകളിൽ നിnുll ബാലൻസ് ്രടാൻസ്ഫർ enിവയ്kും ഫിനാൻസ് 

നിരkുകൾ u ായിരിkുnതാണ്. 
iii. പണേമാ പണtിനു തtുലയ്മായേതാ പിൻവലിkുn തീയതി മുതൽ കൂടാെത ബാേ ഴ്സ് 

െചk് iഷയ്ൂ െചyുn തീയതി മുതൽ, സാഹചരയ്മനുസരിc് , നിരkുകൾ ബാധകമായിരിkും. 
വാ ലുകൾk്, െമാtം ഔ ്sാൻഡിംഗും ഡയ്ൂേഡ ിനു മുm് മുഴുവനും aടcിെലല് ിൽ 
മാ്രതേമ നിരkുകൾ ബാധകമാകുകയുllൂ.  മ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് akൗ ുകളിൽ നിnുll 

ബാലൻസ് ്രടാൻസ്ഫറിന്െറ കാരയ്tിൽ, ്രടാൻസ്ഫർ െചyെp  തുകയുെട ബാേ ഴ്സ് െചk് 
iഷയ്ൂ െചയ്ത aേത തീയതി മുതൽ കൂടാെത കാർഡ് െമംബറുെട കാർഡ് akൗ ിൽ 
ഏെത ിലും വാ ൽ തുകയുെട  ഔ ്sാൻഡിനു േമലും ഫിനാൻസ് നിരkുകൾ കണkാkും. 

iv. ഡയ്ൂ േഡ ിനു േശഷവും മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ തുക aടcി ിെലല് ിൽ, aെലല് ിൽ aടc തുക 
മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ തുകേയkാളും കുറവാെണ ിലും േല ് േപെമന്റ് നിരkുകൾ 



ബാധകമായിരിkും. േടാ ൽ െ്രകഡി ് ലിമി ് കവി ുll മുഴുവൻ ഔ ്sാൻഡിംഗിനും ഓവർ 
ദ ലിമി ് നിരkുകൾ നൽേക താണ്. 

v. aടയ്േk  ഫിനാൻസ് നിരkുകൾ നി ളുെട കാർഡ് akൗ ിൽ നിnും ഓേരാ േs ്െമന്റ് 
കാലയളവിെല aവസാന തീയതിയിൽ െഡബി ് െചyുnതും  aതു നി ളുെട േs ്െമന്റിൽ 
കാണിkുnതുമായിരിkും. 

vi. കാർഡ് akൗ ് ക്േളാസ് െചയ്തതിനു േശഷവും കാർഡ് akൗ ിെല ഔ ്sാൻഡിംഗ് 
പൂർ മായി ക്ളിയർ െചyുnതു വെര മുകളിൽ പരാമർശിc ഫിനാൻസ് നിരkുകൾ aടcു 
െകാേ യിരിേk താണ്. 

vii. നി ളുെട കാർഡ് akൗ ിനു ബാധകമായ ഫിനാൻസ് നിരkുകെളkുറിcറിയുnതിന് 
ദയവായി നിരkുകളുെട പ ിക കാണുക.  നി ളുെട േപയ്െമന്റ്, വിനിേയാഗം, ആnരിക റിസ്
ക് െ്രപാൈഫലിംഗ്, സിബിൽ േപാെലയുll ബാഹയ് ഏജൻസികളുെട സ്േകാറിന്േറയും 
aടിsാനtിൽ ഈ നിരkുകൾ മാറിേയkാവുnതാണ്. നി ളുെട akൗ ിെല 
നിരkുകളുെട ഏതു മാ വും, aത് നിലവിൽ വരുn ദിവസtിന് ഏ വും കുറ ത് 30 
ദിവസം മുmു തെn നി ളുെട േs ്െമന്റിൽ നി െള aറിയിkുnതായിരിkും. നി ൾk് 
ബാധകമായ നിരkുകെള കുറിc് aറിയാൻ ഏതു സമയtം ആ്രഗഹിkുnുെ ിൽ, ബാ ്-
ൈബ-േഫാണിൽ ഞ െള ദയവായി വിളിkുക. 

viii. നിരkുകളും, ഫിനാൻസ് നിരkുകളും, ഫീസും കൂടാെത aെലല് ിൽ കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസ് ഫീ 
enിവ eലല്ാവർkും aെലല് ിൽ ചിലർk് ബാ ിൽ വയ്തയ്ാസെp ിരിkും 

e) പലിശ രഹിത േ്രഗസ് പീേരയ്ഡ്  
പലിശരഹിത േ്രഗസ് പീേരയ്ഡ് 20 മുതൽ 50 ദിവസം വെര ആേയkാം. enിരുnാലും, മുൻ 

മാസtിെല ബാലൻസ് മുഴുവനായും ക്ളിയർ െചയ്തി ിലല് e ിേലാ നി ൾ eടിemിൽ 

നിnും പണം പിൻവലിcി ുെ ിേലാ itരം േ്രഗസ് പീേരയ്ഡ് ബാധകമായിരിkിലല്. 

uദാഹരണtിന് - സ്േ ്െമന്റ് തീയതി 20/11/2013 ആയ oരു akൗ ിന്െറ േപെമന്റ് ഡയ്ൂ 

േഡ ് 10/12/2013 ആയിരിkും, iത് സ്േ ്െമന്റ് േഡ ിൽ നിnും 20 ദിവസം aധികമായിരിkും, 

iതിെന പലിശ രഹിത േ്രഗസ് പീേരയ്ഡ് enു വിളിkുnു. 
f) പലിശാ നിരk് കണkുകൂ ൽ  

uപേഭാkാവിന്െറ നിലവിെല ഔ ്sാൻഡിംഗ് ബാലൻസിന്െറ aടിsാനtിൽ ഓേരാ 

ദിവസtിന്േറയും aവസാനമാണ് പലിശ കണkു കൂ ുnത്. വയ്തയ്s പ്ളാനുകൾk് ്രപേതയ്കം 

്രപേതയ്കമായാണ് പലിശ കണkാkുnത് (uദാ: റീെ യിൽ iടപാടുകൾ, കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസ് 

തുട ിയവ). കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസുകൾk്, iടപാട് നടtിയ തീയതി മുതൽ പലിശ ഈടാkും, 

enാൽ, റീെടയിൽ iടപാടുകൾk്, uപേഭാkാവ് aവരുെട/ aയാളുെട െമാtം ആരംഭ ബാലൻസ് 

േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിനു മുm് aടയ്kുnിെലല് ിൽ മാ്രതേമ പലിശ കുടി ിക ആകുnുllൂ. താെഴ 

പറയുn സാഹചരയ് ളിൽ uപേഭാkാവിന് പലിശ ബാധമായിരിkുകയിലല്: 
 സ്േ ്െമന്റിെല ആരംഭ ബാലൻസ് പൂജയ്ം 

 സ്േ ്െമന്റിെല ആരംഭ ബാലൻസ് പൂജയ്ം, enാൽ കാർഡ് െമംബർ തന്െറ ആരംഭ ബാലൻസ് 

േപെമന്റ് ഡയ്ൂേഡ ിനു മുmു തെn 100% aടcു തീർkുnു. ഡയ്ൂ േഡ ിനു മുm് 

aടയ്kുnിെലല് ിൽ ഔ ്sാൻഡിംഗ് െമംബർഷിp് ഫീസ്, eൻeസ്eഫ് ഫീസ്, പലിശ, േസവന 

നികുതി, ഓവർ ലിമി ്, േല ് േപെമന്റ് ഫീസ് enിവയിൽ പലിശ ചുമtുnതായിരിkും. 

 
 
 
 



പലിശ നിരk് കണkുകൂ ുnതിന്െറ uദാഹരണം: േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിനു മുm് ഔ ്sാൻഡിംഗ് തുക 

ഭാഗികമായി ആണ് aടയ്kുnെത ിൽ. ആരംഭ ബാലൻസ് സ്േ ്െമന്റ് തീയതിയിൽ, oരു 

മാസtിന്െറ ര ാം തീയതി ആെണnു കരുതുക, 1000 രൂപ ആയിരിkുകയും, േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിൽ 

500 രൂപ മാ്രതേമ aടയ്kുകയും െചയ്തി ുെll ിൽ പലിശ കണkാkൽ താെഴ 

വിവരിcതുേപാെലയായിരിkും: 

iടപാട്: 

തീയതി  iടപാട്  തുക  
02 ജനുവരി 2013 

10 ജനുവരി 2013 
15 ജനുവരി 2013 
22 ജനുവരി 2013 

02 െഫ്രബുവരി 2013 

േs ്െമന്റ് തീയതി 

േഹാ ൽ iടപാട് 
െമാൈബൽ ബിൽ േപെമന്റ് 
േപെമന്റ് െ്രകഡി ് 
േs ്െമന്റ് തീയതി  

െമാtം കുടി ിക തുക 10000  
മിനിമം കുടി ിക തുക 500  
4000 
2000  
500  
െമാtം കുടി ിക തുക 15300  
മിനിമംെമാtം കുടി ിക  
തുക -765 

  
കുടി ിക തുകയുെട പലിശ താെഴ പറയുn ്രപകാരം ഈടാkുnതായിരിkും: ദിവേസനയുll പലിശ =  
ഔ ്sാൻഡിംഗ് തുക* (3.5%* 12 മാസ ൾ)/ 365 

പലിശ കണkു കൂ ൽ: 
iടപാട് തുക  കാലാവധി ദിവസ ളുെട 

e ം  
പലിശ തുക  

4000  
2000  
10000 (കഴി  മാസെt ഔ ്
sാൻഡിംഗ്) 
9500 (500 രൂപ േപെമന്റിനു 
േശഷമുll ബാkിവരുn് 
ബാലൻസ്) 

10 ജനു 2013 മുതൽ 02 െഫ്രബു 2013 

വെര 

15 ജനു 2013 മുതൽ 02 െഫ്രബു 2013 

വെര 

03 ജനു 2013 മുതൽ 21ജനു 2013 
വെര 

22 ജനു 2013 മുതൽ 02 െഫ്രബു 2013 
വെര 

24 
19 
19 
12 

110.46 
43.73  
218.63  
131.18 

 

ആയതിനാൽ ഈടാkെpടുn പലിശ: ` 504. കാർഡ് െമംബർ  മുൻ മാസtിെല ഔ ്sാൻഡിംഗ് 

ബാലൻസ് പൂർ മായും aടcി ിലല്ാtതിനാൽ, ഭാവിയിെല eലല്ാ iടപാടുകൾkും iടപാടു നടtുn 

ആ ദിവസം മുതൽ തെn പലിശ u ായിരിkുnതായിരിkും. പലിശാ തുകയ്k് ബാധകമായ നിരkിൽ 

േസവന നികുതി ഈടാkുnതായിരിkും. 

g) േല ് േപെമന്റ് ഫീസ്  
േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിനു മുm് േപെമന്റ് നടtിയി ിെലല് ിേലാ aെലല് ിൽ മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ 

(eംeഡി വിനും കുറവ് േപെമന്റാണ് നടtിയിരിkുnെത ിേലാ oരു കാർഡ് െമംബറിന് േല ് 

േപെമന്റ് ഫീ (eൽപിeഫ്) ചുമtുnതായിരിkും. െമാtം കുടി ിക തുകയുെട 15% ആയിരിkും 

േപെമന്റ് ആയി ഈടാkുക, ഏ വും കുറ ത് 350 രൂപയും പരമാവധി 750 രൂപയും 

ആയിരിkും. േല ് േപെമന്റ് ഫീ കണkാkുnതിന്െറ uദാഹരണം: oരു akൗ ിന്െറ െമാtം 



കുടി ിക തുക (ടിeഡി) 3400.00 രൂപ ആെണnും േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ് ഓഗs് 4, 2013 ആെണn് 

സ ൽpിkുക. കാർഡ് െമംബർ േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിനു മുm് േപെമന്റ് നടtിയി ിെലല് ിൽ, 

ൈസkിൾ േഡ ിൽ 

500 രൂപ േല ് േപെമന്റ് ഫീ ആയി ചുമtുnതായിരിkും. eൽപിeഫ്, ടിeഡിയുെട  15% 

ആയിരിkും, aതായത് 15%X 3.400 രൂപ = 510 രൂപ.  

h) കാർഡ് akൗ ിെല ഔ ്sാൻഡിംഗ്, േടാ ൽ കറ ് ലിമി ് കവിയുെn ിൽ ഓവർ ലിമി ് 
െപനാൽ ി ഈടാkുnതായിരിkും.  

 
െ്രകഡി ും പണം പിൻവലിkുnതിനുll പരിധിയും 
a) ബാ ് ത ളുെട സവ്nം വിേവചനാധികാരtിൽ നി ളുെട െ്രകഡി ും പണം 

പിൻവലിkുnതിനുll പരിധിയും നി യിkുകയും aത് കാർഡ് കാരിയറിൽkൂടി നി െള 

aറിയിkുകയും െചyും. കൂടാെത ഫ്െളക്സി ്രപേതയ്കത aടിsാനtിൽ  aഡീഷണൽ കാർഡ് 

െമംബറിന് ്രപേതയ്ക െ്രകഡി ് പരിധി aനുവദിkുnതായിരിkും. ബാ ിന്െറ നയ ൾk് 

aനുസൃതമായി, കാർഡ് akൗ ിൽ aനുവദിcിരിkുn െ്രകഡി ് ലിമി ് സമയാസമയ ളിൽ 

േഭദഗതി വരുtാവുnതാണ്. നി ളുെട eലല്ാ കാർഡ് akൗ ുകളിേലയും േടാ ൽ െ്രകഡി ് 

ലിമി ും ലഭയ്മായ െ്രകഡി ് ലിമി ും സ്േ ്െമന്റിൽ കാണിkുnതായിരിkും, കൂടാെത, aവ 

നി ളുെട eലല്ാ കാർഡ് akൗ ുകളിലും, നി ളുെട ആഡ്ഓൺ കാർഡ് uൾെpെട, 

uപേയാഗtിനു ലഭയ്മായിരിkും. കാർഡ് പരിധി കഴി ുll ഏെത ിലും 

aധികാരെpടുtലുകൾ മാനിkുnതിന് ബാ ് നിയ്രnണം ഏർെpടുtുnതായിരിkും, 

b) െ്രകഡി ് കാർഡ് akൗ ിെല ഔ ്sാൻഡിംഗ് oരു സമയtും േടാ ൽ െ്രകഡി ് ലിമി ് കവിയാൻ 

പാടുllതലല്. iതിൽ പരാജയെpടുn പkം, േടാ ൽ െ്രകഡി ് ലിമി ിലും കവി  തുക 

e്രതയാെണn് പരിഗണിkാെത തെn നി ൾk് ബാധകമായ നിരkുകൾ ചുമtുnതായിരിkും. 

aധിക തുക e്രതയും െപെ nു തെn aടcു തീർേk താണ്. 

c) നി ളുെട കാർഡ് റdാkുകയാെണ ിൽ െ്രകഡി ് ലിമി ും കാർഡ് akൗ ും നിർtലാkും. 
d) മാസ േs ്െമന്റ് aനുസരിcുll കുടി ിക തുകേയkാൾ aധിക തുക നി ൾ 

aടയ്kുnുെവ ിൽ, ആ െ്രകഡി ് ബാലൻസിനു േമൽ പലിശ ലഭിkുവാൻ നി ൾk് 

aധികാരമു ായിരിkുnതലല്. ആ തുക തുടർnു വരുn മാസെt േs ്െമന്റിൽ aഡ്ജs് 

െചyെpടുnതായിരിkും. 
3. ബിലല്ിംഗ്  
a) ബിലല്ിംഗും േs ്െമന്റും  

i. കാർഡ് akൗ ിൽ ഏെത ിലും iടപാടുകേളാ aെലല് ിൽ ഔ ്sാൻഡിംേഗാ uെ ിൽ, 

ആ കാലയളവിേലയ്kായി മാസtിൽ oരിkൽ ഓേരാ ബിലല്ിംഗ് പീേരയ്ഡിേലയ്k് oരു 

േs ്െമന്റ് (iനി മുതൽ ''േs ്െമന്റ്'' enു പറയെpടും) നി ളുെട തപാൽ 

വിലാസtിൽ ബാ ് aയcു തരുnതായിരിkും. താെഴ പറയുnയിൽ ഏെത ിലും oേnാ 

aതിലധികേമാ മാർg ളിലൂെട േs ്െമന്റ് aയയ്kാൻ  ബാ ് തിരെ ടുkാം - 

േപാs്, ഫാക്സ്, iെമയിൽ aെലല് ിൽ eസ്eംeസ് െമേsജിംഗ്. േs ്െമന്റുകൾ 

സവ്ീകരിkാതിരിkുnത് ഈ കരാർ ്രപകാരമുll നി ളുെട ബാധയ്തകേളയും 

utരവാദി േളയും ബാധിkിലല്, കൂടാെത, േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിനു മുmു തെn ഏ വും 

കുറ ത് മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ (eംeഡി aടയ്kുവാൻ നി ൾ 

ബാധയ്sനുമായിരിkും. ഔ ്sാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് 100 രൂപയിൽ കുറവുll 



uപേഭാkാkൾk് െമയിൽ / െകാറിയർ വഴി  ഭൗതിക േs ്െമന്റ് aയയ്kുnതിനുll 

aധികാരം ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 
ii.    വയ്ാപാര sാപന ളിൽ നിnും ലഭിkുn eലല്ാ െഡബി ുകൾkും കൂടാെത കാർഡ് 

െമംബറിന്െറ േപരിൽ നടtിയ േപെമന്റുകൾ കാരണമു ായി ുll eലല്ാ നിരkുകളും 

ബാ ് കാർഡ് akൗ ിൽ െഡബി ു െചyുnതായിരിkും. 

iii.    േs ്െമന്റിൽ സൂചിpിcിരിkുnതു ്രപകാരം, മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ (eംeഡി മാ്രതം 

aടയ്kുവാൻ കാർഡ് െമംബർk് (മാർk്) തിരെ ടുkാൻ കഴിയുn oരു റിേവാൾവിംഗ് 

െ്രകഡി ് സൗകരയ്ം eലല്ാ കാർഡ് െമംബർkും (മാർkും) ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് (കൾ) 

വാഗ്ദാനം െചയ്േതkാം. കാർഡ് െമംബറിൽ നിnുll  േടാ ൽ േപെമന്റ് ഡയ്ൂ (ടിeഡി) 

aെലല് ിൽ eംeഡി, േs ്െമന്റിൽ സൂചിpിcിരിkുn േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിേലാ aതിനു 

മുേmാ കാർഡ് െമംബർ aയcിരിേk താണ്. നി ളുെട കാർഡ് akൗ ് ശരിയായ 

െ്രകഡി ് sാൻഡിംഗിലായിരിkുnതിനു േവ ി നി ൾ aടയ്േk ി വരുn ഏ വും 

കുറ  തുകയാണ് eംeഡി. aതാതു മാസെt പുതിയ ieംഐ െഡബി ുകൾ, േനരേt 

aടയ്kാതിരുn ieംഐ െഡബി ുകൾ (നി ളുെട െ്രകഡി ് കാർഡിൽ നി ൾ oരു 

വായ്പ eടുtി ുll സാഹചരയ്tിൽ), ഏെത ിലും ഓവർ ലിമി ് കൂടാെത, മ ു പ്ളാൻ 

ബാലൻസുകളുെട 5% (ഏ വും കുറ ത് 200 രൂപ enതിനു വിേധയമായി) enിവ 

േചർtു വcു െകാ ാണ് മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ കണkു കൂ ുnത്. േനരെtയുll 

aടയ്kെpടാt മിനിമം തുകയും േസവന നികുതിയും (ബാധകെമ ിൽ) നി ളുെട 

നിലവിെല മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂവിേലയ്k് േചർkെpടുnതായിരിkും. േs ്െമന്റിെല 

മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ en ഭാഗtിന്െറ കീഴിൽ ഈ തുക കാണാൻ കഴിയുnതായിരിkും. 

iv.         നി ളുെട ഏെത ിലും കാർഡിെല / വായ്പാ akൗ ുകളിെല  മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ 

േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിനകം aടയ്kാൻ കഴിയാെത വരുn സാഹചരയ്tിൽ നി ളുെട 

eലല്ാ കാർഡ് akൗ ുകളിേലയും കാർഡ് aധികാര ൾ പിൻവലിkുകേയാ 

നിർtിവയ്kുകേയാ  (താൽkാലികമാേയാ aെലല് ിൽ sിരമാേയാ) െചയ്

േതkാവുnതാണ്. atരം aടയ്kാതിരിkലുകൾk് oരു ഫീസും 

ഈടാkിേയkാവുnതാണ്. ബാ ് ത ളുെട ്രപേതയ്ക വിേവചന aധികാരം uപേയാഗിc്, 

atരം െ്രകഡി ് കാർഡിെന മാനിkരുെതn് വയ്ാപാര sാപന ൾk് നിർേdശംനൽകും 

കൂടാെത /aെലല് ിൽ ബാ ് സമയാസമയ ളിൽ aെലല് ിൽ മ ു തരtിൽ 

പുറെpടുവിkുn വാർണിംഗ് ബുll ിനിൽ കാർഡ് നmർ ലിsു െചയ്തു െകാ ് കാർഡ് 

പിടിെcടുkുകേയാ െചyാം. 

v.         മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂവിൽ കൂടുതേലാ, േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിനു മുേmാ, ബിലല്ിംഗ് 

പീേരയ്ഡിൽ onിലധികം തവണേയാ aടയ്kാവുnേതാ aെലല് ിൽ  കാർഡ് akൗ ിെല 

ഔ ്sാൻഡിംഗ് ബാലൻസ് ഏതു സമയtും aടയ്kാവുnേതാ ആണ്. eലല്ാ മാസവും 

മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ മാ്രതം aടയ്kുnത്, നി ളുെട ഔ ്sാൻഡിംഗ് ബാലൻസിനുേമൽ 

തുടർ പലിശേയാെടാpം തിരിcടവ് വളെരkാലം നീ ു േപാകുnതിന് കാരണമായിtീരും. 

uദാഹരണtിന്, നി ൾ 5000 രൂപ െചലവഴിkുകയും ഓേരാ മാസവും കൃതയ്ം മിനിമം 

eമൗ ് ഡയ്ൂ മാ്രതം തിരിcടയ്kുകയും െചyകയാെണ ിൽ, നി ളുെട ഔ ്sാൻഡിംഗ് 

ബാലൻസിനുേമൽ തുടർ പലിശേയാെടാpം തിരിcടവ് 6 വർഷtിനു േമൽ നീ ു 

േപാകുnതിന് കാരണമായിtീരും. ആയതിനാൽ, പണtിന്െറ വരവ് നി െള 

aനുവദിkുേmാെഴാെk  മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂവിൽ സാമാനയ്ം കൂടുതൽ തുക നി ൾ 

തിരിcടയ്േk താണ്. 



vi.         കാർഡ് െമംബർ, േടാ ൽ േപെമന്റ് ഡയ്ൂവിന്െറ oരു ഭാഗേമാ aെലല് ിൽ eംeഡിേയാ  (oരു 
സാഹചരയ്tിലും eംeഡിയിൽ കുറയാtത്) നിേkപിkുn സാഹചരയ്tിൽ, ബാkി 
aടയ്േk ുn ബാലൻസ് ഔ ്sാൻഡിംഗ് തുക, തുടർnു വരുn േs ്െമന്റുകളിൽ 
േചർkെpടുnതാണ്. ഈ തുകയ്k്, aതു പൂർ മായും aടയ്kുn തീയതി വെര, 
ഫിനാൻസ്  നിരkുകൾ ബാധകമായിരിkുnതായിരിkും. 

vii.         നി ളുമായി ആശയ വിനിമയം നടtാനുll വിലാസtിൽ eെn ിലും മാ ം 
വരുnുെ ിൽ, േs ്െമന്റ് sിരമായും കൃതയ് സമയtും ലഭിkുnു en് 
uറpാkുnതിനായി നി ൾ uടൻതെn ബാ ുമായി ബnെpേട താണ്. 

viii.         നി ളുെട aഭയ്ർtനയ്k് േശഷം പ്രn ് മാസ കാലയളവിെല akൗ ിന്െറ ഡയ്ൂപ്
ളിk ് മാസ േs ്െമന്റ് ബാ ് നി ൾk് aയcു തരുnതായിരിkും. iത് േസവന നിരk് 
aടയ്kുnതിന് വിേധയമായിരിkും, കൂടാെത, നിരkുകളുെട പ ികയിൽ സൂചിpിcതു 
േപാെലയും ബാ ിന്െറ വിേവചനാധികാരം േപാെല മാ tിനും വിേധയമായിരിkും. 

b) േപെമന്റുകൾ  
i. കാർഡ് െമംബറിൽ (മാരിൽ) നിn് ലഭിc േപയ്െമന്റുകൾ നികുതി, ഫീസ്, മ ് നിരkുകൾ, 

പലിശ നിരkുകൾ, വാ ലുകൾ, കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസസ് enീ ്രകമtിൽ  

്രകമീകരിേk ി വരും. 
ii. ്രഡാഫ് ്, െചk്, പണം, aെലല് ിൽ sാൻഡിംഗ് iൻസ്്രടkൻ നൽകിെkാ ് aെലല് ിൽ 

ബാ ിന് ഓേ ാ െഡബി ് നിർേdശം നൽകിെkാ ് aെലല് ിൽ ബാ ിെല മേ െത ിലും 

െഡേpാസി ് akൗ ിൽ നിnും െഡബി ് െചയ്തു െകാ ് േപെമന്റുകൾ 

നടtാവുnതാണ്. ആർബിeൽ ബാ ിേലാ aെലല് ിൽ മേ െത ിലും ബാ ിേലാ നി ൾ 

പരിപാലിkുn akൗ ിൽ നിnും േനരി ് െഡബി ് െചyുnതിനായി റിസർവ് ബാ ് 

ഓഫ് inയ് aവതരിpിc iലക്േ്രടാണിക് kിയറിംഗ് സർവീസ് (iസിeസ്) വഴിയും 

നി ൾk് േപെമന്റ് നടtാവുnതാണ്. നി ൾk് oരു ആർബിeൽ ബാ ് െഡേpാസി ് 

akൗ ് uെ ിൽ, െന ്ബാ ിംഗിൽ കൂടി ഓൺൈലനാേയാ  ്രബാ ിൽkൂടിേയാ 

നി ൾk് േപെമന്റുകൾ നടtാവുnതാണ്. റിസർവ് ബാ ് ഓഫ് inയ് aവതരിpിc  

eൻieഫ്ടി (നാഷണൽ iലക്േ്രടാണിക് ഫ ് ്രടാൻസ്ഫർ) സൗകരയ്വും 

uപേയാഗെpടുtാവുnതാണ്. eൻieഫ്ടി വഴി േപെമന്റുകൾ നടtുnതിന് ഏതു 

ബാ ിൽ നിnാേണാ നി ൾk് പണം ്രടാൻസ്ഫർ െചേy ത് ആ ബാ ിന്െറ െന ് 

ബാ ിംഗ് ്രപാപയ്മാkിയതിനു േശഷം ്രടാൻസ്ഫർ െചയ്ത ഫ ുകൾ ലഭിkുnതിനായി 

നി ളുെട ആർബിeൽ ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് നmർ oരു െബനിഫിഷയ്റി ആയി േചർkുക. 

ഔ ്സ്േ ഷൻ െചkുകളും/ ്രഡാഫ് ുകളും, aതായത് ചില നി ിത നഗര ളിെലാഴിെക  

(atരം നി ിത നഗര ളുെട പ ിക ബാ ് കാലാകാല ളിൽ തീരുമാനിkുകയും 

aഭയ്ർtന ്രപകാരം aതു ലഭയ്വുമായിരിkും) മാറാൻ കഴിയുn െചkുകളുെടയും/ 

്രഡാഫ് ുകളുെടയും േമൽ േ്രപാസssിംഗ് ഫീ ചുമtുnതായിരിkും. ഔ ്സ്േ ഷൻ 

െചkുകളുെട േ്രപാസssിംഗുമായി ബnെp  നിരkുകെളkുറിc് നിരkുകളുെട 

പ ികയിൽ സൂചിpിcി ു ്. atരം െലാേkഷനുകളുെട പ ികയും േ്രപാസsിംഗ് ഫീസും 

മാ ൾkു വിേധയമാേയkാം. ഞ ളുെട െവബ്ൈസ ് www.rblbank.com ൽ ലഭയ്മായ 

കവ്ിk് േപ ലി ിൽkൂടിയുll േലാഗിൻ (ടാബ്) വഴിയും നി ൾk് േപെമന്റ് 

നടtാവുnതാണ്.  ഈ േസവനം oരു ഓൺൈലൻ ബിൽ െപയ്െമന്റ് േസവന ദാതാവ് 

വഴിയാണ് നി ൾk് നൽകുnത്.  ഈ സൗകരയ്ം uപേയാഗിkുnതിനു  മുm് േസവന 

ദാതാവിന്െറ ്രപേതയ്ക നിബnനകളും വയ്വsകളും ദയവായി കാണുക.  



േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിേനാ aതിനു മുേmാ  ക്ളിയറൻസിന് േപെമന്റ് iൻസ്്രടുെമന്റിെന 

aനുവദിkുnതിനായി മുൻകൂ ിtെn നി ളുെട െചkുകൾ / ്രഡാഫ് ്  തപാലിൽ 

aയcു തരികേയാ aെലല് ിൽ നി ളുെട െചkുകൾ / ്രഡാഫ് ് നി ിത േ്രഡാp് േബാക്

സുകളിൽ നിേkപിkുകേയാ െചyുക. േപെമന്റ് iൻസ്്രടുെമന്റ് മാനിkുnിെലല് ിേലാ 

aെലല് ിൽ േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിനകം മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ aടkുnിെലല് ിേലാ , 

നിരkുകളുെട പ ികയിൽ സൂചിpിcതു േപാെല oരു ഫീസ് കാർഡിൽ/ േലാൺ akൗ ിൽ 

ചുമtുnതായിരിkും. മ ് കാർഡ് / േലാൺ akൗ ുകളിൽ ഏെത ിലും കുടി ിക 

aടയ്kാt സാഹചരയ്tിൽ കാർഡ് akൗ ിന്െറ വിേശഷാധികാരം തട ു 

വയ്kുകേയാ /aവസാനിpിkുകേയാ െചയ്േതkാം. uചിതമായ നിയമ നടപടികൾ 

eടുkാനുll aവകാശവും ബാ ിന് u ായിരിkുnതാണ്. 
iii. കാർഡ് akൗ ുകളിേലയ്kുll േപെമന്റുകൾ താെഴpറയുn ഏെത ിലും 

മാർg ളിൽ കൂടി നടtാവുnതാണ്: സ്േ ുെമന്റിന്െറ പിൻ ഭാഗt് നൽകിയി ുll 

തപാൽ വിലാസtിെല ഏെത ിലും വിലാസtിേലയ്k് െചk് aെലല് ിൽ ്രഡാഫ് ് 

തപാൽ മാർgം aയയ്kാം. െചk്/ ്രഡാഫ് ് ''ആർബിeൽ ബാ ് കാർഡ് നmർ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en േപരിൽ മാറാൻ കഴിയുn േപാെലയായിരിkണം eടുേk ത്. 

നി ൾk് oരു ബാ ് akൗ ് ull സാഹചരയ്tിൽ നി ൾk് oരു sാൻഡിംഗ് 

iൻസ്്രടkൻ സൗകരയ്വും തിരെ ടുkാവുnതാണ്, iതിൽ, നി ളുെട ബാ ് 

akൗ ിൽ നിnും ഫ ് സവ്േമധയാ തെn കാർഡ് akൗ ിേലയ്k് ്രടാൻസ്ഫർ 

െചyാവുnതാണ്. 
iv. െ്രകഡി ് കാർഡിൽ aധിക േപെമന്റ് നടtി, uയർn മൂലയ്മുll iടപാടിേനയും 

aെലല് ിൽ മേ െത ിലും കാരണtിേനയും മാനിc് കൃ്രതിമമായി െ്രകഡി ് പരിധി 

uയർtുവാൻ aനുവദിkുnതലല്. െ്രകഡി ് പരിധി uയർേt തിന്െറ ആവശയ്കത 

വരുകയാെണ ിൽ, കാർഡ് െമംബർ aതിനു േവ ി ബാ ് സnർശിേk താണ്. വായ്പാ 

പരിധി കൂ ാേനാ കുറയ്kാേനാ ull aവകാശം ബാ ിൽ മാ്രതം നിkിപ്തമാണ്. 
v. sാൻഡിംഗ് iൻസ്്രടkൻ /eസിeസ് വഴിയുll േപെമന്റ്: കാർഡ് െമംബർk് aവരുെട 

കാർഡിനു േമൽ sാൻഡിംഗ് iൻസ്്രടkൻ /iലക്േ്രടാണിക് ക്ളിയറിംഗ് സർവീസ് 

(iസിeസ്) തുട ിയ മാർg ൾ തിരെ ടുkാം. eസ്ഐ/ iസിeസ് enിവ േടാ ൽ 

eമൗ ് ഡയ്ൂ (ടിeഡി) aെലല് ിൽ മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ enിവയ്kു 

േവ ിയുllതാണ്. eസ്ഐ, eസിeസ് enിവ നടpിലാkുnതിനു ബാധകമായ തുക,  

കഴി  സ്േ ്െമന്റീനു/ബിലല്ിനു േശഷം േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിന് oരു ്രപവൃtി ദിവസം 

മുെm ിലും akൗ ിേലയ്kു ലഭിc െ്രക ഡി ുകൾ  (uപേഭാkാവ് നടtുn 

േപെമന്റുകൾ, വയ്ാപാരികളുെട റീഫ ുകൾ, റിവാർഡുകൾ റിഡീം െചyൽ, െ്രകഡി ്/ 

കയ്ാഷ് ബാk്, ചാർjുകൾ തിരിെക നൽകൽ തുട ിയവ, eെn ിലും uെ ിൽ) 

കൂടാെത െഡബി ുകൾ (േപെമന്റ് തിരിെക നൽകലുകൾ) enിവയുെട േപാs് 

akൗ ിംഗ് ആണ്. eംeഡിയുെട ഏ വും കുറേവാ aെലല് ിൽ ടിeഡിയും െ്രകഡി ും  

തmിലുll വയ്തയ്സേമാ iവയിേലെത ിലും നിർവഹിkെpടും en യുkിയിലാണ് 

eസ്ഐ/ iസിeസ് നിർവഹണം ്രപവർtിkുnത്. കsമർ iനിേഷയ് ഡ്  േപെമന്റ്, 

eസ്ഐ നിർവഹണ തുക തീരുമാനിkുnതിൽ oരു ്രപധാന പ ് വഹിkുnു. േപെമന്റ് 

നിർേdശം iസിeസ് /eസ്ഐ, ടിeഡിയ്kാെണ ിൽ  



 േടാ ൽ eമൗ ് ഡയ്ൂ, െന ് െ്രകഡി ുകൾ/ െഡബി ുകൾ (കsമർ iനിേഷയ് ഡ് 

േപെമന്റുകൾ uൾെpടാtത്) enിവ േടാ ൽ eമൗ ് ഡയ്ൂവിനു തുലയ്മാെണ ിേലാ 

aെലല് ിൽ കൂടുതലാെണ ിേലാ, eസ്ഐ/ iസിeസ് മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂവിേലയ്k് 

(eംeഡി നിർവഹിkെpടും. േടാ ൽ eമൗ ് ഡയ്ൂ, െ്രകഡി ിന്െറ/ െഡബി ിന്െറ 

(േപെമന്റുകൾ uൾെpടുnത്) െന ് enിവ േടാ ൽ eമൗ ് ഡയ്ൂവിനു തുലയ്മാെണ ിേലാ 

aെലല് ിൽ കുറവാെണ ിേലാ,  സവ്ീകരിc തുക പൂജയ്ം രൂപയിൽ കൂടുതലാെണ ിേലാ. 

eംeഡിയുെടയും സവ്ീകരിc േപെമന്റിന്േറയും െന ് വയ്തയ്ാസtിേലയ്k് eസ്ഐ/ 

iസിeസ് നിർവഹിkെpടും. 
vi. iസിeസ്/ eസ്ഐ വഴിയുll േപെമന്റുകളുെട കാരയ്tിൽ, േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ് oരു 

aവധി ദിവസമാെണ ിൽ,  iസിeസ്/ eസ്ഐ aതിനു മുmുll ്രപവൃtി ദിവസtിൽ 

aവതരിpിേk താണ്. െചkു വഴിയുll േപെമന്റുകൾ, േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ിൽ തെn 

െചkുകൾ മാറുnു en് uറpു വരുtാനായി ഏ വും കുറ ത് 3 ദിവസം മുെm ിലും 

േപെമന്റ് നടtിയിരിേk താണ്.  
വിശദീകരണം 

േപെമന്റ് 
നിർേdശ തരം  

സാഹചരയ്ം ടിeഡി  eംeഡി കsമർ 
iനിേഷയ് ഡ്  
േപെമന്റ് 

മ ് െ്രകഡി ുകൾ  eസ്ഐ/ iസിeസ് 
നിർവഹണം തുക 

ടിeഡി A 100  100 0 (േപെമന്റ് onും 
iലല്) 

1000 aെലല് ിൽ 
aതിൽ കൂടുതൽ  

100 (eംeഡിയുെട 
ഏ വും കുറവ്) 

 B 100 100 200 (തുക > 
eംeഡി) 

1000 aെലല് ിൽ 
aതിൽ കൂടുതൽ 

0 

 C 100 100 100 (തുക > 
eംeഡി) 

1000 aെലല് ിൽ 
aതിൽ കൂടുതൽ 

0 

 D 100 100 0 (േപെമന്റ് onും 
iലല്) 

750 (>eംeഡി) 250 

 E 100 100 200 (തുക > 
eംeഡി) 

750 (>eംeഡി) 50 

 F 100 100 100 (തുക > 
eംeഡി) 

750 (>eംeഡി) 150 

േപെമന്റ് നിർേdശം iസിeസ് /eസ്ഐ, ടിeഡിയ്kാെണ ിൽ 

 േടാ ൽ eമൗ ് ഡയ്ൂവും െ്രകഡി ിന്െറ/ െഡബി ിന്െറ െന ് (േപെമന്റുകൾ uൾെp ത്) േടാ ൽ eമൗ ് 
ഡയ്ൂവിനു തുലയ്മാെണ ിേലാ aെലല് ിൽ കുറവാെണ ിേലാ, eസ്ഐ മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂവിേലയ്k് 
നിർവഹിkെpടും. 

 േപെമന്റ് നിർേdശം iസിeസ് /eസ്ഐ, ടിeഡിയ്kാെണ ിൽ േടാ ൽ eമൗ ് ഡയ്ൂവും െ്രകഡിന്െറ/ 
െഡബിന്െറ െന ് (േപെമന്റുകൾ uൾെp ത്) േടാ ൽ eമൗ ് ഡയ്ൂവിനു തുലയ്മാെണ ിേലാ aെലല് ിൽ 
കുറവാെണ ിേലാ, eസ്ഐ, സവ്ീകരിc തുക 0 രൂപേയkാൽ കൂടുതലാെണ ിേലാ. eംeഡിയുെടയും സവ്ീകരിc 
േപെമന്റിന്േറയും െന ് വയ്തയ്ാസtിേലയ്k് eസ്ഐ/ iസിeസ് നിർവഹിkെpടും. 

വിശദീകരണം 

േപെമന്റ് 
നിർേdശ തരം  

സാഹ
ചരയ്ം  

ടിe
ഡി  

eംe
ഡി 

കsമർ iനിേഷയ് ഡ്  
േപെമന്റ് 

മ ് െ്രകഡി ുകൾ  eസ്ഐ/ 
iസിeസ് 
നിർവഹണം തുക 

eംeഡി 
A 100  100 0 (േപെമന്റ് onും 

iലല്) 
1000 aെലല് ിൽ aതിൽ 
കൂടുതൽ  

100 (eംeഡിയുെട 
ഏ വും കുറവ്) 

 B 100 100 200 (തുക > 
eംeഡി) 

1000 aെലല് ിൽ aതിൽ 
കൂടുതൽ 

0 

 C 100 100 100 (തുക > 
eംeഡി) 

1000 aെലല് ിൽ aതിൽ 
കൂടുതൽ 

0 

 D 100 100 0 (േപെമന്റ് onും 750 (>eംeഡി) 250 



iലല്)

 E 100 100 200 (തുക > eംeഡി) 750 (>eംeഡി) 50 

 F 100 100 100 (തുക > eംeഡി) 750 (>eംeഡി) 150 

 
c) ബിലല്ിംഗ് തർk ൾ  

സ്േ ്െമന്റ് ലഭിc് 30 ദിവസtിനകം കാർഡ് െമംബർ (മാർ) ഏെത ിലും 

ൈവരുdയ്െtkുറിc് ആർബിeൽ ബാ ിെന aറിയിkുnിെലല് ിൽ, സ്േ ്െമന്റിെല 

(കളിെല)  eലല്ാ ullടk ളും കൃതയ്മാെണn് കാർഡ് െമംബർ (മാർ) aംഗീകരിcതായി 

കണkാkെpടും. മാsർ കാർഡിന്െറ ച മനുസരിc്, oരു ൈവരുdയ്മു ാകുn 

സാഹചരയ്tിൽ, നി ളുെട താൽപരയ്ാർtം oരു ചാർj് ഡിസ്പയ്ൂ ് തുട ുnതിനായി 

ബാ ിെന േരഖാമൂലം aറിയിേk ത് നിർബnമാണ്. ഞ ളുെട െവബ്ൈസ ് 

http://www.rblbank.com/consumer/creditcard/disputeform.pdf. ൽ ലഭയ്മായ ഡിസ്പയ്ൂ ് േഫാം opു 

വc് ഞ ൾk് െമയിൽ െചyുകേയാ aെലല് ിൽ aയcു തരികേയാ െചyുക. േമൽpറ  

ൈവരുdയ് ൾ യഥാർtമാെണn് ബാ ് ്രപഥമദൃ ാ കെ tിയാൽ, ബാ ിനു 

സംതൃപ്തമാകുn വിധtിൽ aേനവ്ഷണം പൂർtിയാകുnതു വെര ബാ ് താൽkാലിക 

aടിsാനtിൽ ഈടാkിയ നിരkുകൾ തിരിെക നൽകുnതായിരിkും. enാൽ, ബാ ു 

നടtുn േമൽpറ  aേനവ്ഷണ ൾ, atരം നിരkുകളുെട ബാധയ്ത (ൈവരുdയ് ൾ) 

കാർഡു െമംബറിനു (മാർk്) ബാധകമാെണnു കെ tിയാൽ, നിരkുകൾ തുടർnു വരുn സ്

േ ുെമന്റുകളിൽ പുനഃsാപിkുകയും, മുകളിൽ സൂചിpിcി ുll നിരkുകൾ  ്രപകാരം 

ബാ ് ഫീസുകൾ/ നിരkുകൾ െkയിം െചyുകയും െചyും. iതിനാലുll നിബnനകൾ 

i െനയാെണ ിൽtെnയും, ബാ ് നടtുn aേനവ്ഷണ ളുെട ഫലം കാർഡ് 

െമംബെറ(മാെര) aറിയിkുnതിന് 60 ദിവസtിൽ കൂടുതൽ eടുkുകയിലല്. 

d) ബnെpടാനുll മാർg ൾ   

ഏെത ിലും േചാദയ് ൾ uെ ിേലാ കൂടാെത/ aെലല് ിൽ ആശ  പരിഹരിkുnതിേനാ താെഴ 
പറയുn ഏെത ിലും മാർgtിലൂെട കാർഡ് െമംബറിന് ബാ ിെന ബnെpടാവുnതാണ്.  

 24 മണിkൂർ കsമർ സർവീസ് േടാൾ ്രഫീ നmർ 1800 121 9050. 
 cardservices@rblbank.com േലയ്k് iെമയിൽ aയcു െകാ ് 
 ബാ ിന്െറ െ്രകഡി ് കാർഡ് ഡിവിഷനിൽ താെഴ പറയുn വിലാസtിൽ eഴുതിെkാ ് 

മാേനജർ  െ്രകഡി ് കാർഡ്സ് സർവീസ്, ആർബിeൽ ബാ ്, 

ബിൽഡിംഗ് നം. 1, േമാഡി മിൽ േകാmൗ ്, ഓഖ്ല േഫസ് 3, 

നയ്ൂ െഡൽഹി  110 020 

  
e) െ്രകഡി ് കാർഡുകൾ  പരാതി പരിഹാരം   

ആർബിeൽ ബാ ിൽ, നി ൾk് unത നിലവാരമുll േസവന ൾ നൽകുnതിനായി ഞ ൾ 

നിരnരം ്രശമിcു െകാ ിരിkും. enിരുnാലും, ഞ ളുെട േസവന ൾ നി ളുെട 

്രപതീkകൾെkാtു uയരുnിെലല് ിൽ, നി ൾ പറയുnത് േകൾkുവാൻ ഞ ൾ 

ആ്രഗഹിkുnു. നി ളൂെട പരാതികൾk് ്രദുതഗതിയിൽ ്രപതികരിkുnതിന് നി ളുെട 

ശരിയായ ടീമുമായി ബnെpടുക. uദാഹരണtിന്, നി ളുെട പരാതി ബാ ിംഗ് 

uൽപnെtkുറിcുllതാെണ ിൽ ബാ ിംഗ് സർവീസ് െസkനിൽ വിവര ൾ 

ൈകമാറുക.aതു േപാെല തെn, െ്രകഡി ് കാർഡിന്, െ്രകഡി ് കാർഡ് െസkനിേലയ്k് റഫർ 



െചyുക.ബാ ിന്െറ ഔ ്േസാഴ്സ് െചയ്ത ഏജൻസി നൽകിയ േസവനവുമായി ബnെp  ്രപശ്

ന ളും നി ൾk് ഞ േളാട് േബാധിpിkാവുnതാണ്. നി ളുെട സഹകരണtിന് നnി. 

െലവൽ 1  
കsമർ സർവീസ്  - ദയവായി ഞ ളുെട 24മണിkൂർ േടാൾ ്രഫീ കsമർ സർവീസ്  1800 121 9050 

വിളിkുക, ഞ ളുെട eക്സികയ്ൂ ീവുകൾ നി െള സഹായിkും. 

പരാതി േഫാം -  മെ ാരു വിധtിൽ നി ളുെട ്രപതികരണം aറിയിkാനായി ഞ ളുെട 

ഓൺൈലൻ പരാതി േഫാമും നി ൾk് uപേയാഗിkാം. 

iെമയിൽ  ബാ ുമായി iലക്േ്രടാണിക് ആശയവിനിമയമാണ് നി ൾ തിരെ ടുkുnെത ിൽ, 

നി ളുെട പരാതികൾ cardservices@rblbank.com േലയ്k് iെമയിൽ െചyുക. 

eഴുt്:  േരഖാമൂലമുll ആശയവിനിമയtിനായി, താെഴ പറയുn വിലാസtിൽ ഞ ൾk് 

eഴുതുക: 

മാേനജർ  െ്രകഡി ് കാർഡ്സ് സർവീസ്, 

ആർബിeൽ ബാ ്, ബിൽഡിംഗ് നം. 1 

േമാഡി മിൽ േകാmൗ ്,  

ഓഖ്ല േഫസ് 3, നയ്ൂ െഡൽഹി  110 020  

നി ളുെട േചാദയ്tിന്െറ സവ്ഭാവവും പരിഹാരtിനും ആശയവിനിമയം നടtുnതിന് 

ആവശയ്മായ സമയം aനുസരിc് നി ളുെട കt് aെലല് ിൽ െമയിൽ സവ്ീകരിc് 

10 ദിവസtിനകം ഞ ൾ ്രപതികരിkുnതായിരിkും. 

ഞ ൾk് eഴുതുേmാൾ, നി ളുെട ആശ കൾ പരിഹരിkുnതിന് സഹായിkാനായി 

iനിpറയുn വിശദാംശ ൾ ഞ ൾk് നൽകുക: 
1. നി ളുെട മുഴുവൻ േപര് 
2. നി ളുെട akൗ ് വിശദാംശ ൾ, നിലവിലുll കsമർ ആെണ ിൽ 

3. നി ളുെട സmർk വിവര ൾ (വിലാസം, േഫാൺ നmർ, iെമയിൽ) 
 

െലവൽ 2 ( െലവൽ 1ൽ തൃപ്തി ആയിലല് e ിൽ) 
10 ദിവസtിനകം  ഞ ളിൽ നിn് oരു ്രപതികരണം ലഭിcിലല് e ിൽ,  aെലല് ിൽ െലവൽ 1ൽ 

ലഭിc പരിഹാരtിൽ തൃപ്തി ആയിലല് e ിൽ,  നി ൾk്  ഈ a്രഡsിൽ eഴുതുകേയാ 

aെലല് ിൽ iെമയിൽ െചyാവുnേതാ ആണ്  െഹഡ്,  െ്രകഡി ് കാർഡ്സ് സർവീസ്: 
iെമയിൽ  - headcardservice@rblbank.com 
തപാൽ വിലാസം: 

ആർബിeൽ ബാ ്, ബിൽഡിംഗ് നം 1, 

േമാഡി മിൽ േകാംപൗ ്, ഓഖ്ല േഫസ് 3, 

നയ്ൂ െഡൽഹി  110 020 

നി ളുെട ആശ കൾ മനsിലാkുnതിനും aവ പരിഹരിkുnതിനും ഞ െള 

സഹായിkുnതിനായി നി ളുെട മുൻ സmർk ളിൽ നി ൾkു നൽകിയി ുll റഫറൻസ് 

നmർ akൗ ് നmറിേനാെടാpം സൂചിpിcിരിേk താണ്. 

 
 



െലവൽ 3 ( െലവൽ 2ൽ തൃപ്തി ആയിലല് e ിൽ) 

ലഭിc പരിഹാരtിൽ തൃപ്തി ആയിെലല് ിൽ നി ൾk് ഞ ളുെട ്രപിൻസിpൽ േനാഡൽ 

ഓഫീസെറ താെഴ പറയുn നmരിൽ  തി ളാഴ്ച മുതൽ െവllിയാഴ്ച വെര (്രപവൃtി 

ദിവസ ൾ) രാവിെല 10 മണിkും ൈവകി ് 7 മണിkും iടയിൽ ബnെpടാവുnതാണ്. 

 
ടു 
്രപിൻസിpൽ േനാഡൽ ഓഫീസർ, ആർബിeൽ ബാ ്  മിസ് െറാസീന െസഗാൾ 

െമയിലിംഗ് വിലാസം: 
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ബാ ിങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ 
നി ളുെട ്രപശ്നം aവതരിpിc് 30 ദിവസtിനുllിൽ oരു ''anിമ ്രപതികരണം'' 

ലഭിcിെലല് ിൽ, aെലല് ിൽ aതിൽ aതൃപ്തരാെണ ിൽ, oരു സവ്ത്രn aവേലാകനtിനായി 

ബാ ിങ് ഓംബുഡ്സ്മാെന സമീപിkാവുnതാണ്. ബാ ിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാെന കുറിcുll 

കൂടുതൽ വിവര ൾk് നി ൾk് ഈ െവബ്ൈസ ് സnർശിkാൻ കഴിയുnതാണ്: 

https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindex.htm. ബാ ിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം 2006ന്െറ 

്രപസk ഭാഗ ൾ നി ളുെട aറിവിേലയ്kായി iതിേനാെടാpം നൽകിയിരിkുnു: 

താെഴ പറയുn രീതിയിൽ aെലല് ിൽ, ഓംബുഡ്സ്മാനുll പരാതികൾ സാധുവായിരിkിലല്: 

i. ബാ ിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാന് പരാതി നൽകുnതിനു മുm് പരാതിkാരൻ ബാ ിന് േരഖാമൂലം 
പരാതി നൽകുകയും, ബാ ് പരാതി നിരാകരിkുകേയാ aെലല് ിൽ പരാതി നൽകി oരു മാസ 
കാലാവധിയ്kു േശഷവും പരാതിkാരന് മറുപടി ലഭിcി ിെലല് ിേലാ ലഭിc മറുപടിയിൽ 
പരാതിkാരൻ തൃപ്തനെലല് ിേലാ; 

ii. പരാതിkാരൻ തന്െറ പരാതിയ്k് ബാ ിൽ നിnും മറുപടി ലഭിc് oരു വർഷtിനകം 
ആെലല് ിൽ ബാ ിന് പരാതി aയc് oരു മാസtിനു േശഷവും oരു വർഷtിനകവും മറുപടി 
onും ലഭിcിെലല് ിൽ; 

iii. aേത പരാതിkാരനിൽ നിേnാ, aെലല് ിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബnെp  oേnാ 
aതിലധികേമാപരാതിkാേരാട് േചർേnാ aെലല് ിൽ oേnാ aതിലധികേമാ കkികേളാട് 
േചർേnാ aലല്ാെതേയാ, മുൻ നടപടി്രകമ ളിൽ iേത വിഷയtിൽ ഓംബുഡ്സ്മാന്െറ 
iടെപടലിൽ പരിഹരിkെpടുകേയാ ൈകകാരയ്ം െചyുകേയാ െചയ്ത aേത 
വിഷയമായിരിkരുത്. 

iv. മുm് ഏെത ിലും േകാടതികൾ, ്രടിബയ്ൂണൽ aെലല് ിൽ ആർബിേ്രട ർ aെലല് ിൽ മേ െത ിലും 
േഫാറം enിവിട ളിൽ iതുമായി സംബnിc വിഷയം തീർpാകാെത കിടkുnേതാ 
aെലല് ിൽ atരം ഏെത ിലും േകാടതി, ടിബയ്ൂണൽ aെലല് ിൽ ആർബിേ്രട ർ aെലല് ിൽ 
േഫാറം  enിവ utരവ്, വിധി, നയ്ായtീർp് enിവ പുറെpടുവിcി ിെലല് ിൽ; 

v. പരാതി ബാലിശേമാ uപ്രദവകരേമാ ആയ ്രപകൃതമുllതാണ്; കൂടാെത 

vi. പരാതി, itരം െkയിമുകൾkായി inയ്ൻ ലിമിേ ഷൻ ആക്ട് 1963ൽ നിഷ്കർഷിcിരിkുn 
സമയ പരിധി aവസാനിkുnതിനു മുm് നടtിയതാണ്.. 

vii. ബാ ിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാെനkുറിcുll കൂടുതൽ വിവര ൾk് ദയവായി സnർശിkുക: 
http://bankingombudsman.rbi.org.in 



വീഴ്ച വരുtൽ 
a) oരു വീഴ്ച വരുtുn സnർഭtിൽ, ഏെത ിലും ഔ ്sാൻഡിംഗിന്െറ otുതീർpിനായി, 

തപാൽ, ഫാക്സ്, െടലിേഫാൺ, iെമയിൽ, eസ്eംeസ് സേnശ ൾ കൂടാെത/ aെലല് ിൽ 

മൂnാം കkികെള uൾെpടുtിെkാ ് നി െള ഓർmെpടുtുnതിനായും കുടി ിക 

പിരിkുnതിനായും നി ൾk് റിൈമൻഡറുകൾ aയയ്kുnതായിരിkും. a െന 

നിയമിkെpടുn മൂnാം കkികൾ, കാലാകാല ളിൽ ബാധകമായ കടം പിരിkലിന്െറ 

െപരുമാ  സംഹിത പൂർ മായും പാലിkുnതാണ്. താെഴpറയുnവയിൽ oേnാ 

aതിലധികേമാ സംഭവ ൾ oരു വീഴ്ചയായി കണkാkുകയും ബാ ്, ത ളുെട സവ്nം 

വിേവചനാധികാര്രപകാരം െ്രകഡി ് കാർഡ് സൗകരയ്ം പിൻവലിkുകയും െചയ്േതkാം. 

വീഴ്ചയ്kു കാരണമാകുn സംഭവ ൾ താെഴ നൽകിയിരിkുnു: 
 കാർഡ് െമംബർ sിരമായി നി ിത കാലയളവിൽ ബാ ിെല കുടി ിക aടയ്kുnതിൽ 

പരാജയെpടുnു. 

 കാർഡ് െമംബർ കരാർ aനുസരിc് ്രപവർtിkാൻ കാർഡ് െമംബർ പരാജയെpടുnു. 

 ബാ ിന് aയc ഏെത ിലും െചkുകൾ കൂടാെത/aെലല് ിൽ iസിeസ്/ sാൻഡിംഗ് 

iൻസ്്രടkൻ eൻകയ്ാഷ് െചyാതിരിkുകേയാ aെലല് ിൽ സമർpിcേpാൾ ഏെത ിലും 

കാരണtാൽ ്രപാവർtികമാകുകേയാ െചയ്തിലല്. 

 കാർഡ് െമംബർ സമർpിc ഏെത ിലും ്രപാധിനിതയ്ം െത ാെണേnാ വയ്ാജമാെണേnാ 

aെലല് ിൽ aപൂർ മാെണേnാ െതളി ാൽ, വരുമാനം കൂടാെത/ aെലല് ിൽ ബാ ിൽ 

സമർpിc തിരിcറിയൽ േപpറുകൾ/ േരഖകൾ enിവ uൾെpെട enാൽ iതിൽ മാ്രതം 

പരിമിതെpടാtവ െത ാെണേnാ, aപൂർ മാെണേnാ aെലല് ിൽ വയ്ജ വിവര ൾ 

aട ിയിരിkുെnേnാ െതളി ാൽ. 

b) ഡീഫാൾ ് റിേpാർ ് പിൻവലിkുnതിനും  കുടി ിക aടcതിനു  േശഷം atരം റിേpാർ ് 

പിൻവലിkുnതിനുll സമയ്രകമവും താെഴ നൽകിയിരിkുnു: 

 വീഴ്ച വരുtിയ ആൾ, ബ ിെല തന്െറ eലല്ാ ഔ ്sാൻഡിംഗും aെലല് ിൽ ബാ ിെല eലല്ാ 

കുടി ികയും aടcുതീർkുnു. 

 ബാ ് ഫയൽ െചയ്ത aെലല് ിൽ ബാ ിെനതിെര ഫയൽ െചയ്ത ഹർജിയ്െkതിെര, കാർഡ് 
െമംബെറ ഡീഫാൾ ് ലിsിൽ നിnും നീkം െചyുവാൻ ബാ ിന് നിർേdശം നൽകിെkാ ് 
ബാ ിെനതിെര വിധ പപുറെpടുവിkുnു. വയ്kിഗത പുനഃപരിേശാധകെള 
aടിsാനമാkിയായിരിkും തീരുമാന െളടുkുക. 

c) oരു വീഴ്ച വരുtുn സാഹചരയ് ളിൽ, കാലാകാല ളിൽ േഭദഗതി വരുtുn 

ആർബിേ്രടഷൻ ആന്റ് കൺസീലിേയഷൻ ആക്ട്, 1996-ന്െറ വകുpുകൾkു കീഴിൽ ബാ ിെല 

നിയുkനായ oരു uേദയ്ാഗsൻ നിയമിkുn oരു ആർബിേ്രട ർk് തർkം റഫർ 

െചയ്തുെകാ ് ബാ ിന് തുക വീെ ടുkാവുnതാണ്. ഈ ആർബിേ്രട റിന്െറ ആsാനം 

മുംൈബ, inയ് ആയിരിkും. ആർബിേ്രട റിന്െറ നടപടി്രകമ െളലല്ാം iംഗ്ളീഷ് 

ഭാഷയിലായിരിkും. 

d) കാർഡ് െമംബറിന്െറ മരണം/ sിരമായ േശഷിkുറവ് enിവ സംഭവിkുn 

സാഹചരയ് ളിെല കുടി ിക പിരിkൽ.  കാർഡ് െമംബറിന്െറ മരണം/ sിരമായ േശഷിkുറവ് 

enിവ സംഭവിkുn സാഹചരയ് ളിൽ, കാർഡ് െമംബറിന്െറ നിയമപരമായ 

aനnരാവകാശിയുമായി സൗഹാർdപരമായി akൗ ് കുടി ിക otുതീർpാkി കുടി ിക 

തുക വീെ ടുkാൻ ്രശമിkുnതാണ്. 



6. കാർഡ് െമംബർഷിpിന്െറ aവസാനിpിkൽ/ aസാധുവാkൽ   
a) onുകിൽ oരു േരഖാമൂലമുll aേപkേയാെടാpം കാnിക സ്്രടിpിനു കുറുെക മുറിc 

കാർഡുമായി ബാ ിെന സമീപിേcാ aെലല് ിൽ 24 മണിkൂർ ബാ ിെന േഫാണിൽ വിളിc് 

കാർഡുമായി ബnെp  eലല്ാ സൗകരയ് ളും ആനുകൂലയ് ളും aവസാനിpിkണെമn് 

aഭയ്ർtിcു െകാേ ാ കാർഡ് െമംബറിന് ഏതു സമയtും കാർഡ് െമംബർk് െ്രകഡി ് 

കാർഡ് (കൾ) aവസാനിpിkാവുnതാണ്.  aഡീഷണൽ കാർഡ് aടkം, ഏെത ിലും 

uെ ിൽ, eലല്ാ കാർഡും (കളും) ബാ ് സവ്ീകരിcതിനു േശഷവും കാർഡുമായി (കളുമായി) 

ബnെp ുll eലല്ാ ഔ ്sാൻഡിംഗ് തുകയും aടcു തീർtതിനു േശഷവും മാ്രതേമ 

aവസാനിpിkൽ ്രപാബലയ്tിൽ വരികയുllൂ. ബാ ിെന േരഖമൂലം aറിയിcു െകാ ് 

്രപാഥമിക കാർഡ് െമംബറിന് aഡീഷണൽ കാർഡ് (കൾ) റdാkാവുnതാണ്, enിരുnാലും, 

a െന സംഭവിcാൽ തെnയും aഡീഷണൽ കാർഡിന്െറ uപേയാഗം മൂലം u ായി ുll 

eലല്ാ ചിലവുകൾkും ഫീസുകൾkും ്രപാഥമിക കാർഡ് െമംബർ utരവാദി ആയിരിkും.  

ആനുപാതിക aടിsാനtിൽ, വാർഷിക ഫീസുകൾ കൂടാെത/ aെലല് ിൽ മ ു നിരkുകെളാnും 

റീഫ ു െചyുnതായിരിkിലല്. 
b) ഏെത ിലും കാരണം കാണിkാെത aെലല് ിൽ ഏെത ിലും േനാ ീസ് നൽകാെത, ബാ ് െ്രകഡി ് 

കാർഡിന്െറ സൗകരയ്ം ഏതു സമയtും uടൻ തെn aവസാനിpിkാവുnതാണ്. ബാ ് 

െ്രകഡി ് കാർഡ് സൗകരയ്ം aവസാനിpിkുnുെവ ിൽ, കാർഡ് akൗ ിെല eലല്ാ ഔ ്

sാൻഡിംഗ് തുകകളും (iതു വെര െഡബി ു െചyെpടാt നിരkുകളും കയ്ാഷ് aഡ്

വാൻസുകളും aടkം) uടനടി തെn കുടി ിക ആകുകയും aടcു തീർേk തുമാണ്. eലല്ാ 

sാപന േളയും (െ്രകഡി ് കാർഡ് സാധുവാകുnതും സവ്ീകരിkുnതുമായ sല ളിൽ) 

െ്രകഡി ് കാർഡ് റdാkിയതായി aറിയിkുകയും െചyും. െ്രകഡി ് കാർഡ് 

റdാkുകയാെണ ിൽ, കാർഡ് െമംബർ കാർഡ് ര ായി മുറിkുകയും ആ ര ു ഭാഗ ളും 

ബാ ിെന uടൻതെn ഏൽpിkുകയും െചേy താണ്.  ആനുപാതിക aടിsാനtിൽ, 

വാർഷിക ഫീസുകൾ കൂടാെത/ aെലല് ിൽ മ ു നിരkുകെളാnും റീഫ ു െചyുnതായിരിkിലല്. 
c) കാർഡ് െമംബർ aവന്െറ/ aവളുെട െതാഴിൽ/ േജാലി aെലല് ിൽ വിലാസം 

മാറുnുെവ ിൽെലല് ിൽ aവൻ/ aവൾ iേpാൾ േജാലി െചyുn sലtു നിnും മെ ാരു 

sലേtk് sലം മാ ം െചyെpടുെn ിൽ aെലല് ിൽ aവന്െറ /aവളുെട സാലറി 

akൗ ്/ െമയിൻ ബാ ് akൗ ് മാറുnുെവ ിൽ (സാഹചരയ്മനുസരിc്), ബാ ് aതിന്െറ 

സവ്nം വിേവചന aധികാര ്രപകാരം െ്രകഡി ് കാർഡ് സൗകരയ്ം നിർtലാkാനുll  

aവകാശം ബാ ിനു ്. oരിkൽ െ്രകഡി ് കാർഡ് akൗ ് റdാkിയാൽ/ ക്േളാസു 

െചയ്താൽ, െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ eലല്ാ വിേശഷാനുകൂലയ് ളും (eലല്ാ ആനുകൂലയ് ളും 

േസവന ളും uൾെpെട) പിൻവലിkെpടുകയും, atരം ആനുകൂലയ് ൾ സവ്േമധയാ 

പുനഃsാപിkെpടുകയിെലല്nും aത് ബാ ിന്െറ പൂർ മായ വിേവചനാധികാര 

്രപകാരമായിരിkുെമnും കാർഡ് െമംബെറ വയ്kമായി aറിയിkുnതായിരിkും. െ്രകഡി ് 

കാർഡ് റdാkിയാൽ (ഏെത ിലും കാരണtാൽ), കാർഡ് െമംബർ: 
 െ്രകഡി ് കാർഡ് പിnീട് uപേയാഗിkാൻ പാടിലല്, കുറുെക ര ായി മുറിc് aതു ബാ ിൽ 

തിരിെക ഏൽpിേk താണ്. 
 കാർഡ് ര ായി മുറിc് ബാ ിൽ ഏൽpിkുnതു വെര നിരkുകളുെട േപെമന്റ് aടkം 

കാർഡിന്െറ eലല്ാ uപേയാഗ ൾkും utരവാദി ആയിരിkും. 



 െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ uപേയാഗtിന്െറ നിബnനകൾ aനുസരിc് ബാ ിന് േപെമന്റുകൾ 

നടtിെkാ ിരിേk താണ്. 

d) കാർഡ് െമംബറിന്െറ (മാരുെട) െ്രകഡി ് കാർഡ് oരിkലും uപേയാഗിcി ിെലല് ിൽ aെലല് ിൽ 

aത് 90 ദിവസtിൽ കൂടുതൽ uപേയാഗിcി ിെലല് ിൽ, aതിലുll ആനുകൂലയ് െളലല്ാം 

പിൻവലിkുnതായിരിkും. 
7. കാർഡിന്െറ ന െpടൽ  േമാഷണം / ദുരുപേയാഗം 
a) െ്രകഡി ് കാർഡ്, ന െpടുക, േമാഷണം േപാകുക, ലഭിkാതിരിkുക, aെലല് ിൽ ആർബിeൽ 

ബാ ിന്െറ aെലല് ിൽ മേ െത ിലും ബാ ിന്െറ oരു e.ടി.eം പിടിcു വയ്kുക aെലല് ിൽ 
aവന്െറ / aവളുെട aനുവാദമിലല്ാെത ദുരുപേയാഗം െചyെpടുക enിവ 
സംഭവിkുെn ിൽ 24 മണിkൂർ കsമർ സർവീസ് േടാൾ ്രഫീ നmറായ 1800 121 9050-ൽ കാർഡ് 
െമംബർ uടെന വിളിc് ബാ ിെന aറിയിേk താണ്.  iതിനു പുറേമ, ന ം േമാഷണം 
aെലല് ിൽ ദുരുപേയാഗം നടkുn സാഹചരയ്tിൽ, കാർഡ് െമംബർ േപാലീസിൽ പരാതി / ഫs് 
iൻഫർേമഷൻ റിേpാർ ് (eഫ്ഐആർ) നൽകുകയും iതിന്െറ oരു പകർp് ബാ ിന് aയcു 
െകാടുേk തുമാണ്. 

b) ബാ ിനു േനാ ീസ് നൽകുnതിനു/ ആശയവിനിമയം നടtുnതിനു മുm് െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ 
aനധികൃതമായ uപേയാഗtിൽ നിnും u ായി ുll കാർഡ് െമംബറിന്െറ ബാധയ്ത, ബാ ിനു 
േനാ ീസ് നൽകുnത്/ ആശയവിനിമയം നടtുnതു വെരയുll നിരkുകളിേലയ്k് 
േചർkുnതും ബാ ിന് േനാ ീസ് ലഭിcതിനു േശഷം 'ശൂനയ്ം' ആകുകയും െചyുnതായിരിkും. 

c) oരു opിടാt െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ സാഹചരയ്tിൽ, aതിൻേമൽ u ാകുn ചാർജുകളുെട 
ബാധയ്ത കാർഡ് െമംബർk് ആയിരിkും. 

d) െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ സുരkയുെട utരവാദിtം കാർഡ് െമംബറിനായിരിkും, aതു 
സൂkിcു വയ്kുnു en് uറpാkുnതിനുll നടപടികൾ eടുേk തുമാണ്, കൂടാെത, 

െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ ഏെത ിലും തരtിലുll ദുരുപേയാഗtിന്െറ utരവാദിtം ബാ ിന് 
u ായിരിkുnതലല്. 

e) തർktിലുll  ഏെത ിലും iടപാടിന്െറ േമലുll aേനവ്ഷണtിൽ കാർഡ് െമംബർ ബാ ്, 
ബാ ിന്െറ ്രപതിനിധികൾ, കൂടാെത / aെലല് ിൽ നിയമപരമായ aധികൃതർ enിവരുമായി 
പൂർ മായി സഹകരിേk താണ് 

f) കാർഡ് െമംബർ പിnീട് െ്രകഡി ് കാർഡ് കെ tിെയ ിൽ (േമാഷണം റിേpാർ ് െചയ്തതിനു 
േശഷം) കെ ടുt െ്രകഡി ് കാർഡ് വീ ും uപേയാഗിkാൻ പാടിലല്, aതു ര ു 
കഷണ ളായി മുറിc് uടെന തെn ബാ ിന്  തിരിെക ഏൽpിkണം. 

8. െവളിെpടുtലുകൾ  

a) റിസർവ് ബാ ് ഓഫ് inയ്, വരുമാന നികുതി uേദയ്ാഗsർ, ൈ്രടബയ്ൂണലുകൾ, േകാടതികൾ, 

ജുഡീഷയ്ൽ േബാഡികൾ, മ ു ബാ ുകൾ, െ്രകഡി ് ബയ്ൂേറാ, സാmtിക sാപന ൾ aെലല് ിൽ 

മേ െത ിലും മൂnാം കkികൾ enിവർk്, സമയാസമയ ളിൽ ബാധകമായ 

െവളിെpടുtൽ മാനദ ൾkു വിേധയമായി, ഈ കരാറും / aെലല് ിൽ മേ െത ിലും 

കരാറുകൾ uൾെpെട കാർഡ് െമംബറുമായി ബnെp  eലല്ാ / ഏെത ിലും വിവര ൾ 

aെലല് ിൽ  േരഖകൾ   െവളിെpടുtുnതിനും aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ വരുtിയ വീഴ്ച 

enിവ aറിയിkുnതിനുമുll aതിന്െറ താൽപരയ്ം സംരkിkുnതിനായുll െ്രകഡി ് 

പരിേശാധന aെലല് ിൽ റഫറൻസ് പരിേശാധന നടtുnതിന് കാർഡ് െമംബർ സ്പ മായി 

ബാ ിെന iതിനാൽ aധികാരെpടുtുnു. 

b) കാർഡ് െമംബർ നൽകുn oരു വയ്kമായ aനുമതി നൽകുn സാഹചരയ്tിൽ മാ്രതം, െ്രകഡി ് 

കാർഡ് aേപk േഫാമിൽ aെലല് ിൽ മ ുതരtിൽ കാർഡ് െമംബർ നൽകിയ വിവര ൾ, 



ബാലൻസ് ്രടാൻസ്ഫർ, ieംഐ ഓഫറുകൾ,  പണവുമായി ബnെp  ഓഫറുകൾ,  

iൻഷവ്റൻസ് uൽpn ൾ enിവ uൾെpെട enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാtതുമായ 

െ്രകഡി ് കാർഡ് ഓഫറുകൾ enിവയുെട മാർk ിംഗ് ആവശയ് ൾkായി കാലാകാല ളിൽ 

ബാ ് പിnീടും uപേയാഗിേckാം en് കാർഡ് െമംബർ iതിനാൽ സmതിkുnു. iതു 

കൂടാെത, െവളിെpടുtൽ ച ൾkു വിേധയമായി, ബാ ിന്െറ മ ് uൽപn ൾ മാർk ് 

െചyുnതിനായി ഈ വിവര ൾ കാലാകാല ളിൽ ബാ ് uപേയഗിേckാം. 

c) കാർഡ് െമംബർ നൽകിയ വിവര ൾ, ബാ ് aതിന്െറ uൽpn ൾ െടലിമാർk ിംഗ് 

ചാനലുകൾ / േകാളുകൾ aെലല് ിൽ േനരി ുll െമയിലുകൽ വഴി aെലല് ിൽ aനുേയാജയ്െമn് 

ബാ ിനു  േതാnുn ആശയവിനിമയtിന്െറ മേ െത ിലും ചാനലിൽkൂടി വിപണനം 

െചyുnതിനു േവ ി uപേയാഗിേckാം.  കാർഡ് െമംബറിന് (മാർk്) aസൗകരയ്ം 

u ാകുnിലല് en് uറpു വരുtുnതിനായി ബാ ് oരു 'ഡു േനാ ് കാൾ' രജിsർ 

സൂkിkുnതായിരിkും, കാർഡ് െമംബറിന് (മാർk്) 24-മണിkൂർ ബാ ിൽ േഫാൺ െചയ്േതാ 

aെലല് ിൽ കാർഡ് സർവീസസ് rblbank.com െമയിൽ aയേcാ itരം രജിsറുകളിൽ സmർk 

നmരുകൾ ലിsു െചyാവുnതാണ്. 

d) ബാ ിനു ്രപതികൂല റിേpാർ ുകൾ (oരു കാർഡ് െമംബറിന്െറ (മാരുെട) കാർഡിന്െറ 

മൂലയ്െtkുറിേcാ ഫലtിൽ aതുേപാെലയുllേതാ ആയി ബnെp വ) ലഭിkുn 

സാഹചരയ്tിൽ, atരം െ്രകഡി ് കാർഡ് ബാ ് റdാkുnതായിരിkും, കൂടാെത, കാർഡിെല 

മുഴുവൻ ഔ ്sാൻഡിംഗ് ബാലൻസും aതുേപാെല തെn കാർഡിന്െറ uപേയാഗം മൂലം 

u ായ നിരkുകൾ/ ഫീസുകൾ enിവ, aവ iതുവെര േs ് െമന്റിൽ ബിൽ െചyെp ി ിലല് 

e ിൽേpാലും, aവ uടൻ തെn കുടി ിക ആകുnതും കാർഡ് െമംബർ (മാർ) aത് 

aേpാൾtെn aടcു തീർേk തുമാകുnതായിരിkും. കാർഡ് െമംബറിന്െറ (മാരുെട) 

atരം ്രപതികൂല റിേpാർ ുകൾ നൽകിയ ബാ ്, sാപനം aെലല് ിൽ േബാഡി enിവയുെത 

േപര് െവളിെpടുtാനുll ബാധയ്ത ബാ ിന് u ായിരിkുnതലല്. 

e) ബിസിനസ് വയ്വഹര ളും ബാധകമായ വയ്വsകളും aനുസരിc്, ബാ ് കാലാകാല ളിൽ  

നിർണയിkുn ഏെത ിലും നിലവിലുll aെലല് ിൽ ഭാവിയിെല െ്രകഡി ് ബയ്ൂേറാകളുമായി 

കാർഡ് െമംബറിന്െറ (മാരുെട) വിവര ൾ പ ുവയ്kാൻ ബാ ിന് 

aധികാരമു ായിരിkുnതാണ് en് കാർഡ് െമംബറിെന (മാെര) aറിയിcി ു ്. inയ്ൻ 

സാmtിക വയ്വsയുെട മ ു eന്റി ികളുെടയും  ്രപവർtനkമതയും sിരതയും 

െമcെpടുtാനായി േമൽ പറ  വിവര ൾ inയ്ൻ സർkാരിന്െറ oരു സംരംഭം ആയ 

െ്രകഡി ് iൻഫർേമഷൻ ബയ്ൂേറാ inയ് ലിമി ഡ് (സിബിൽ), റിസർവ് ബാ ് ഓഫ് inയ് 

(ആർബിഐ) aെലല് ിൽ േയാഗയ്തയുll aധികാരികൾ േനാ ിൈഫ െചയ്ത / aംഗീകരിc 

മേ െത ിലും െ്രകഡി ് iൻഫർേമഷൻ ബയ്ൂേറാ  enിവരുമായും പ ു വയ്kുnതായിരിkും. 

f) റിേpാർ ് െചyെp  oരു കാർഡ് െമംബർ ബാ ിെല കുടി ിക, ബാ ിന് തൃപ്തിയാകുn 

രീതിയിൽ otുതീർkുnുെവ ിേലാ aെലല് ിൽ aടcു തീർkുnുെവ ിേലാ, ആ കാർഡ് 

െമംബറിന്െറ പുതുkിയ വിശദവിവര ൾ സിബിലിന് aെലല് ിൽ  atരം മ ് െ്രകഡി ് 

iൻഫർേമഷൻ ബയ്ൂേറാകൾk് മാ ൾ ്രപതിഫലിpിkുnതിനായി നൽകുnതിനുll  

നയ്ായമായ ്രശമ ൾ ബാ ് നടtുെമn് uറpാkുnതായിരിkും. 

g) inയ്ൻ സാmtിക വയ്വsയുെട ്രപവർtനkമതയും sിരതയും െമcെpടുtാനായുll 

inയ്ൻ സർkാരിന്െറയും റിസർവ് ബാ ് ഓഫ് inയ് (ആർബിഐ)യുെടയും oരു സംരംഭം 

ആണ് െ്രകഡി ് iൻഫർേമഷൻ ബയ്ൂേറാ inയ് ലിമി ഡ് (സിബിൽ). ബാ ുകൾ തmിലും 

സാmtിക sാപന ൾ തmിലും  വിവര ൾ ൈകമാറുnതിനും aതുവഴി 



uപേഭാkാkൾk് വിവിധ sാപന ളിൽ നിnും െമcെp  െ്രകഡി ് നിബnനകൾ 

ലഭിkുnതിനുമുll ഫല്രപദമായ oരു െമkാനിസം ്രപദാനം െചyുക en ആർബിഐയുെട 

്രശമtിന്െറ ഫലമാണ് iത്. 

h) ഈ സംരംഭtിൽ പ ാളികളാകുn eലല്ാ ബാ ുകളും സാmtിക sാപന ളും 

uപേഭാkാkളുെട ഡാ  സിബിലുമായും മ ് െ്രകഡി ് iൻേഫാർേമഷൻ ബയ്ൂേറാകളുമായും 

പ ു വയ്േk ത് ആവശയ്മാണ്. മുകളിൽ പറ  കാരയ്tിേലയ്kായി, കാർഡ് 

െമംബർ(മാർ)/ aഡീഷണൽ െമംബർ(മാർ) enിവരുെട akൗ ുമായി ബnെp  ഡാ , 

സിബിൽ, മ ് െ്രകഡി ് iൻേഫാർേമഷൻ ബയ്ൂേറാ enിവട ളിൽ റിേpാർ ് 

െചyുnതായിരിkും. 

i) കാർഡ് െമംബർ eൻേറാൾ െചയ്തിരിkുn ആനുകൂലയ് ളും േ്രപാ്രഗാമുകളും 

നിർവഹിkുnതിനും േസവിkുnതിനും ൈകകാരയ്ം െചyുnതിനും ബാ ിെന 

്രപാപ്തമാkുnതിനായി കാർഡ് െമംബറുമായി ബnെp  വിവര ൾ മൂnാം കkികളുമായി 

പ ു വയ്kുnതിന് കാർഡ് െമംബർ ബാ ിെന aധികാരെpടുtുnു. 

j) െജ) ഏതിേനാെട ിലും കടകവിരുdമാെണ ിൽ തെnയും, ഈ കരാർ aെലല് ിൽ/കൂടാെത 

കാർഡ് െമംബറും ബാ ും തmിലുll മ ് കരാറുകൾ, iടപാടുകൾ, വയ്വഹാര ൾ 

uൾെpെടയുll കാർഡ് െമംബറിെന കുറിcുll eലല്ാ aെലല് ിൽ ചില വിവര ളും 

്രപമാണ ളും താെഴ പറയുnവർk് െവളിെpടുtാൻ കാർഡ് െമംബർ ബാ ിെന 

aധികാരെpടുtുnു:  
i. ബാ ിന്െറ െഹഡ് ഓഫീസ് aെലല് ിൽ ഏെത ിലും മ ു ശാഖകൾ, സബ്സിഡിയറികൾ, 

ബാ ിന്െറ aേsാസിേയ ുകൾ aെലല് ിൽ aഫിലിേയ ഡ് കmനികളും; 
ii. ബാ ിന്െറ െ്രപാഫഷണൽ uപേദശകർ; 

iii. ബാ ് aെലല് ിൽ aതിന്െറ ബിസിനസുകൾ, aവകാശ ൾ, സവ്t് aെലല് ിൽ 
ബാധയ്തയുെട ഏെത ിലും സാധയ്മായ aെലല് ിൽ യഥാർt വാ ൽകാരൻ /നിയുkൻ; 
aെലല് ിൽ 

iv. നിയമം aനുശാസിkുn ്രപകാരം െവളിെpടുtൽ നടേt  oരു വയ്kി. 
െ്രകഡി ് iൻഫർേമഷൻ കmനീസ് (െറഗുേലഷൻ) ആക് ്, 2005 (സിഐസി ആക് ്) uം aതിനു 

കീഴിൽ സൃ ിkെp  നിയമ ളും നിയ്രnേണാപാധികളും ഡിസംബർ 14, 2006 മുതൽ 

്രപാബലയ്tിലാെണn് ്രശdിkുക. aതു സംബnിc് വയ്വs െചyെp  നിബnനകൾk് 

വിേധയമായി െ്രകഡി ് iൻേഫാർേമഷൻ കmനികൾ/ ബയ്ൂേറാകളുമായി െ്രകഡി ് വിവര ൾ 

പ ിടാൻ ആർബിeൽ ബാ ിന് aധികാരമു ായിരിkുnതാണ്. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



ഭാഗം 2: aധിക നിബnനകളും വയ്വsകളും 
1. നിർവചന ൾ 
1.1  ആർബിeൽ ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ്, aെലല് ിൽ െ്രകഡി ് കാർഡ് aെലല് ിൽ 

കാർഡ് aെലല് ിൽ കാർഡ് നmർ enതു െകാ ്  aർtമാkുnത്, 'ആർബിeൽ ബാ ് ലിമി ഡ് (മുm്: ദ് രത്നാകർ ബാ ് 
ലിമി ഡ്) iഷയ്ൂ െചയ്ത, മുൻ നിർ യിkെp ത് aനുസരിc് െ്രകഡി ് ലിമി ് uപേയാഗിkുവാൻ ്രപാപ്തമാkിയ സാധുവായ 

oരു െ്രകഡി ് കാർഡ് (oരു േകാ്രബാൻഡഡ് െ്രകഡി ് കാർഡ് uൾെpെട) enാണ് .  

1.2  aഡീഷണൽ െ്രകഡി ് കാർഡ് aെലല് ിൽ ആഡ്ഓൺ െ്രകഡി ് കാർഡ് enതു െകാ ് aർtമാkുnത് ൈ്രപമറി കാർഡ് 

െമംബറിന്െറ aഭയ്ർtന ്രപകാരം കൂടുതൽ കാർഡ് െമംബർ നൽകിയ oരു െ്രകഡി ് കാർഡ് enാണ്. 

1.3  aഡീഷണൽ കാർഡ് െമംബർ enതു െകാ ് aർtമാkുnത് inയ്യിൽ താമസkാരനായ oരു വയ്kിയും ൈ്രപമറി കാർഡ് 

െമംബറിന്െറ കുടുംബtിെല ഏ വും aടുt ബnുവും ആയിരിkും enാണ്, aതായത്  പ ാളി,  സേഹാദരnാർ, 

സേഹാദരിമാർ, രkകർtാkൾ, കു ികൾ enിവർ. ൈ്രപമറി കാർഡ് െമംബറിന്െറ aഭയ്ർtന ്രപകാരം aഡീഷണൽ കാർഡ് 

നൽകെpടുn aവർk് 18 വയsിന് മുകളിലു ായിരിkുകയും ആ കാർഡിേnൽ u ാകുn നിരkുകൾ ൈ്രപമറി കാർഡ് 

െമംബറിന്െറ akൗ ിേലയ്k് aടയ്kെpേട തുമാണ്. 

1.4  സാഹചരയ്മനുസരിc് ബാ ്, നാം, നmുെട, നmുെട aെലല് ിൽ സമാനമായ സർvനാമ ൾ enതു െകാ ് aർtമാkുnത് 

ആർബിeൽ ബാ ്, aതിന്െറ പിൻഗാമികൾ, നിയുkർ, ഭരണകർtാkൾ, ലികവ്ിേഡ ർമാർ, േനാമിനികൾ 

enിവരായിരിkും. 

1.5  ബിലല്ിംഗ് ൈസkിൾ enതു െകാ ് uേdശിkുnത് ര ് തുടർcയായ ബിലല്ിംഗ് േs ്െമന്റുകൾ സൃ ിkുn സമയtിന്െറ 

iടയിലുll കാലയളവ് enാണ്. 

1.6  കാർഡ് െമംബർ, ്രപാഥമിക കാർഡ് െമംബർ, aംഗം, കsമർ, നീ നിന്െറ, aവെന, aവൻ, aവന്െറ, സമാനമായ സർvനാമ ൾ 

enതു െകാ ് aർtമാkുnത് ആരുെട േപരിലാേണാകാർഡ് വിതരണം െചയ്തിരിkുകയും akൗ ് 
പരിപാലിkെpടുകയും െചയ്തിരിkുn ആ വയ്kി enാണ്. 

1.7  ഈ നിബnകളുേടയും വയ്വsകളുേടയും കീഴിൽ ൈ്രപമറി കാർഡ് െമംബറുെട നാമtിൽ ബാ ിനാൽ പരിപാലിkെpടുn 

oരു akൗ ് ആണ് കാർഡ് akൗ ് aെലല് ിൽ akൗ ്. 
1.8  കാർഡ് നmർ enതു െകാ ് aർtമാkുnത്  നി ളുെട കാർഡിന്െറ മുഖtു മു്രദെpടുtിയ  16 ak സവിേശഷ നmരാണ് 

(കൂടാെത, aഡീഷണൽ െ്രകഡി ് കാർഡ് കാർഡ് നmരും iതിൽ uൾെpടുnു, eെn ിലും uെ ിൽ). 

1.9  േകാ്രബാൻഡഡ് െ്രകഡി ് കാർഡ് enതു െകാ ് aർtമാkുnത്, oരു വാണിജയ് / ബിസിനസ് ്രപവർtനtിൽ വയ്ാപൃതരായ 

eന്റി ികൾ uൾെpെട, enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാt, മേ െത ിലും eന്റി ിയുമായി സഹകരിc്  ബാ ്  നൽകുn 

െ്രകഡി ് കാർഡ് enാണ്.  

1.10  െ്രകഡി ് കാർഡ് ലിമി ് enതു െകാ ് uേdശിkുnത്, ബാ ിെല eലല്ാ കാർഡ് akൗ ുകളിൽkൂടി ലഭയ്മാkാവുn 

പരമാവധി െ്രകഡി ് enാണ്. 

1.11  നിരkുകൾ enാൽ, കാർഡ് െമംബർ ചാർj് sിp് / േഫാമിന്െറ േരഖ opി ാലും iെലല് ിലും,  ഈ കരാർ ്രപകാരം കാർഡ് 

akൗ ിൽ നടtെp  iടപാടുകൾk് കാർഡ് െമംബറിൽ ചുമtെpടുn നിരkുകൾ enാണർtം. iതിൽ, സാധന ൾ / 

േസവന ളുെട വാ ൽ, കാഷ് aഡ്വാൻസുകൾ, കാർഡ് aെലല് ിൽ കാർഡ് നmർ uപേയാഗിc് akൗ ിൽ നിnും 

u ാkെpടുn ്രഡാഫ് ുകൾ, േജായിനിംഗ് ഫീ, വാർഷിക ഫീസ്, ഫിനാൻസ് നിരkുകൾ, േല ് േപയ്െമന്റ് ഫീസ്, iടപാട് ചാർജ്, 

സർവീസ് ചാർജ്, േസവന നികുതി, കൂടാെത ഈ കരാർ ്രപകാരം ബാ ിന്  നൽകാെമnു  കാർഡ് െമംബർ സmതിc aെലല് ിൽ 

നൽകാൻ ബാധയ്sമായ മ ് ഏെത ിലും ഫീസ് / ചാർjുകൾ / തുക enിവ uൾെpടുnു, enാൽ iതിൽ മാ്രതം 

പരിമിതെpടുnിലല്. 
 1.12 കാഷ് പിൻവലിkൽ പരിധി enതു െകാ ് aർtമാkുnത്, eലല്ാ കാർഡ് െമംബർkും ബാ ിെല കാർഡ് akൗ ിൽ 

ആകമാനമായി േനാൺ-പർേcസ് iടപാടുകൾkായി uപേയാഗെpടുtാൻ aനുവദിcി ുll പണം aെലല് ിൽ തtുലയ്മായ 

തുക enാണ്. 

1.13  സിവിസി2 enതു െകാ ് aർtമാkുnത്,  കാർഡ് െമംബറിന്െറ െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ പിൻവശt് op് പാനലിൽ 

(മാg ിക് സ്്രടിpിനു താെഴ) കാണെpടുn oരു മൂn് (3) ak നmർ ആണ്. സിവിസി2, iന്റർെന ് iടപാടുകൾkായി 
aെലല് ിൽ േഫാണിൽkൂടി കാർഡ് െമംബെറ തിരിcറിയാൻ  ഐഡന്റിഫിേkഷൻ ആവശയ് ൾkായി uപേയാഗിkുn oരു 
സുരkാ ്രപേതയ്കത ആണ്.  

1.14 iലക്േ്രടാണിക് െടർമിനൽ enതു െകാ ് aർtമാkുnത്, ഏെത ിലും ്രബാ ് െടലല്ർ െടർമിനൽ, ഓേ ാേമ ഡ് െടലല്ർ െമഷീൻ 

(eടിeം), േപായിന്റ് ഓഫ് െസയിൽ െടർമിനലുകൾ, i.ഡി.സി (iലക്േ്രടാണിക് ഡാ  കയ്ാപ്ചർ  െമഷീൻ) aെലല് ിൽ oരു 
െ്രകഡി ് കാർഡ് കൂടാെത / aെലല് ിൽ പിൻ (വയ്kിഗത തിരിcറിയൽ നmർ) uപേയാഗിkാൻ കഴിയുnതും കൂടാെത ഈ 

നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും വിവരിc േപാെല ബാ ് aംഗീകാരം നൽകിയി ുllതുമായ മേ െത ിലും uപാധികൾ 

enുമാണ്. 

1.15 iലക്േ്രടാണിക് kിയറിംഗ് സർവീസ് (െഡബി ് kിയറിംഗ് aെലല് ിൽ iസിeസ്) enതു െകാ ് aർtമാkുnത്,  കാർഡ് 

akൗ ിെല ഔ ്sാൻഡിംഗ് കുടി ികകളുെട േപെമന്റ് സുഗമമാkാനായി കാർഡ് െമംബർ േരഖാമൂലം സmതം നൽകുn 

റിസർവ് ബാ ് ഓഫ് inയ് േനാ ിൈഫ െചയ്ത ബി ് kിയറിംഗ് സർവീസ് പ ാളിtം enാണ്. 

1.16 ഫിനാൻസ് നിരkുകൾ enതു െകാ ് aർtമാkുnത്, ഈ നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും നൽകിയിരിkുnതു േപാെല, 
കാർഡ് akൗ ിെല േടാ ൽ ഔ ്sാൻഡിംഗിനു േമൽ ഈടാkുn പലിശയും uൾെpടുnു enാണ്. 

1.17 വയ്ാപാര sാപനം enതു െകാ ് uേdശിkുnത്, oരു മാsർ കാർഡ് മർcന്റ് ആയി നിയുkമാkിയ കൂടാെത/ aെലല് ിൽ 

കാർഡ് െമംബറിന് കാർഡ് aെലല് ിൽ കാർഡ് നmർ uപേയാഗിc് സാധന ൾ, േസവന ൾ aെലല് ിൽ കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസ് 

ലഭയ്മാkുnതിനായി ഏെത ിലും മാsർകാർഡ് aംഗ ബാ ുമായി കരാറിൽ ഏർെp ി ുll  ഏെത ിലും കmനി, 



േകാർpേറഷൻ, sാപനം, aേസാസിേയഷൻ, വയ്kിഗത aെലല് ിൽ കാലാകാല ളിൽ ബാ ് ്രപഖയ്ാപിkും േപാെല atരം 

eന്റി ി, aവ eവിെട sിതി െചyുnതായാലും,  enാണ്.  

1.18 മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ enതു െകാ ് aർtമാkുnത്, ഓേരാ ബിലല്ിംഗ് ൈസkിളിലും oരു കാർഡ് െമംബർ aടയ്േk തും, 

ബാലൻസ് തുക aടയ്kെpടുവാനായി aടുt ബിലല്ിംഗ് ൈസkിളിേലയ്k് േചർkെpടുnതുമായ കാർഡ് akൗ ിെല 

േടാ ൽ ഔ ്sാൻഡിംഗിന്െറ കാലാകാല ളിൽ ബാ ിന്െറ തീരുമാന്രപകാരം േപാെലയുll oരു നി ിത ശതമാനം enാണ്. 

aതിന്െറ ആവശയ്tിനായി, ഓേരാ ബിലല്ിംഗ് ൈസkിളിലും മിനിമം akൗ ് ഡയ്ൂ en് സൂചിpിcി ുll ഏ വും കുറ  

തുക കാർഡ് െമംബർ aടയ്േk താെണnും aടുt ബിലല്ിംഗ് ൈസkിളിേലയ്k് േചർkെpടുn ബാലൻസ് തുകയ്k് 
ഫിനാൻസ് നിരkുകൾ ബാധകമായിരിkുെമnും aതു കാർഡ് െമംബർ aടയ്േk താെണnും വയ്kമാkിയി ു ്. 

1.19 വാ ലുകൾ enതു െകാ ് aർtമാkുnത്,  കാർഡ് aെലല് ിൽ കാർഡ് നmർ uപേയാഗിc് കാർഡ് െമംബർ വാ ുn 

സാധന ളും േസവന ളും enാണ്. 

1.20 േഡ ് ഓഫ് പർേcസ് enതു െകാ ് aർtമാkുnത്, iടപാടുകൾ കാർഡ് akൗ ിൽ േപാs് െചയ്ത തീയതിയാണ്, 

uപേഭാkാവ് iടപാട് യഥാർttിൽ നടtിയ തീയതി aലല്. eലല്ാ നിരkുകളും ആനുകൂലയ് ളും േപാsിംഗ് തീയതി 
മുതലാണ് കണkാkെpടുnത്. 

1.21 േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ് enതു െകാ ് uേdശിkുnത്, കാർഡ് െമംബർ ബാ ിൽ പണം aടയ്േk  ദിവസേമാ aതിനു മുmുll 

ദിവസേമാ enാണ്. 

1.22 േടാ ൽ ഔ ്sാൻഡിംഗ് aെലല് ിൽ േടാ ൽ eമൗ ് ഡയ്ൂ enതു െകാ ് uേdശിkുnത്, oരു ബിലല്ിംഗ് ൈസkിളിെല 

നിരkുകൾ, ഫീസുകൾ, കാലാകാല ളിൽ ബാ ് ഈടാkുn മ ് തുകകൾ enിവ uൾെpെട, enാൽ iതിൽ മാ്രതം 

പരിമിതെpടാt, ബാ ിൽ aടയ്kെpേട , കാർഡിെല കുടി ിക തുക enാണ്.  aതിൽ സൂചിpിcിരിkുn 

ആവശയ്tിനായി, ഓേരാ ബിലല്ിംഗ് ൈസkിളിലും േടാ ൽ ഔ ്sാൻഡിംഗ് aടയ്kുവാൻ കാർഡ് െമംബർ ബാധയ്സ്തനാണ്.  

enിരുnാലും, ഓേരാ ബിലല്ിംഗ് ൈസkിളിലും േടാ ൽ ഔ ്sാൻഡിംഗ് തുകേയkാളും കുറ , മിനിമം eമൗ ് 
ഡയ്ൂവിേനkാളും കുറയാt oരു തുക aടയ്kുവാൻ കാർഡ് െമംബറിനു തിരെ ടുkാവുnതാണ്. 

1.23 െടംപററി െ്രകഡി ് ലിമി ് iൻ്രകീസിംഗ് (താൽkാലികമായ വായ്പാ പരിധി വർdിpിkൽ) enതു െകാ ് aർtമാkുnത്, 

oരു ്രപേതയ്ക ആവശയ്tിനായി oരു കാർഡ് െമംബറുെട aഭയ്ർtന ്രപകാരം uയർtെpടുn െ്രകഡി ് ലിമി ് enാണ്. 

atരം വർdിpിkൽ oരു ്രപേതയ്ക സമയം കാലയളവിേലയ്kു മാ്രതമുllതും ആ സമയ കാലയളവിനു േശഷം പഴയ 

പടിയിേലയ്k് ആകുnതുമാണ്. 

1.24 സാധുവായ കാർഡ് enതു െകാ ് aർtമാkുnത്, ബാ ് നൽകുn, കാലാവധി കഴിയാt, േകടാകാt, ബാ ് aെലല് ിൽ 

കാർഡ് െമംബർ റdാkാt oരു െ്രകഡി ് കാർഡ് enാണ്. 

1.25 വൺ ൈടം പാസ്േവഡ് (oടിപി) enതു െകാ ് aർtമാkുnത്, ബാ ് സൃ ിc് 'േഷാർ ് െമേsജ് സർവീസ് (eസ്eംeസ്) 

വഴി aയയ്kുn ഓേരാ o tവണ പാസ്േവഡ് enാണ്; 

1.26 ''iവിeം പിൻ'' (''iവിeം'') enതുെകാ ് aർtമാkുnത്, ബാ ് നൽകുn െ്രകഡി ് കാർഡുകളിൽ iടപാടുകൾ 

നടtാനായി നൽകുn വയ്kിഗത തിരിcറിയൽ നmർ enാണ് 

2.  ആർബിeൽ ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ്  

2.1  കാലാകാല ളിൽ ബാ ് വരുtുn േഭദഗതികൾk് aനുസൃതമായും റിസർവ് ബാ ് ഓഫ് inയ്യുെട (ആർബിഐ)   

aെലല് ിൽ ഏെത ിലും നിയമാനുസൃത സമിതികളുെട നിർേdശ ൾ ്രപകാരവും aെലല് ിൽ ബാ ിന്െറ നയ ളിെല 

മാ ൾk് വിേധയവുമായ നിബnനകളും വയ്വsകളും പാലിkാെമn് താ ൾ സmതിkുnു. oരു സാധുവായ കാർഡ് 

aതിന്െറ പിൻവശt് യഥാവിധി opു വc് oരു വയ്ാപാര sാപനtിൽ താ ൾ സമർpിെc ിൽ മാ്രതേമ െ്രകഡി ് കാർഡ് 

മാനിkെpടൂ enു വയ്kമാkിയി ു ്. ഏെത ിലും ajാത വയ്kികൾ, ്രഗൂpുകൾ aെലല് ിൽ iന്റർെന ് വിലാസം 

uൾെpെടയുll, enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാt ഏെത ിലും മൂnാം കkിയ്k് സിവിസി2 നmർ നൽകുേmാൾ 

aേ യ ം ്രശd പാലിേk താണ്, കാരണം സിവിസി2 നmർ  വ നാപരമായ iടപാടുകൾk് ദുർവിനിേയാഗം 

െചyെpടാവുnതാണ്. 

2.2 ഈ കാർഡ് oരു ബാ ് േ്രപാpർ ി ആണ്, ആവശയ്െp ാൽ uടൻ തെn aത്  ബാ ിൽ ഹാജരാേk തും മടkി നൽേക തുമാണ്. 

2.3 കാർഡ് ൈകമാ ം െചyാൻ കഴിയുnതലല്, aതു eലല്ായ്േpാഴും നി ളുെട സവ്കാരയ് നിയ്രnണtിൽ സൂkിc് aതു വഴി  
ദുരുപേയാഗം oഴിവാേk തുമാണ്. 

2.4  (1) inയ് പുറെt വിേദശ കറൻസികളിലുll െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ uപേയാഗം റിസർവ് ബാ ് ഓഫ് inയ്യുെട ച മായ 

േഫാറിൻ eക്സ്േച ് മാേനജ്െമന്റ് ആക്ട് (െഫമ), 1999 -നു വിേധയമായിരിkും. േലാ റി ടിk ുകൾ, നിേരാധിkെp   നി ിത 

മാഗസിനുകൾ enിവ വാ ാനും, ചൂതാ ളിെല പെ ടുkൽ, േകാൾബാk് േസവന ളുെട േപയ്െമന്റ് enിവയ്kായും 

കാർഡ് uപേയാഗിkാൻ പാടിലല് . (2) enാൽ, േനpാൾ aെലല് ിൽ ഭൂ ാൻ enീ രാജയ് ളിെല വിേദശ കറൻസികളിൽ 

േപെമന്റുകൾ നടtുnതിനും ഈ കാർഡ് uപേയാഗിkാൻ പാടിലല്. 
2.5 കാർഡ് സവ്ീകരിcത് aറിയിcു െകാ ും, കൂടാെത / aെലല് ിൽ  കാർഡിന്െറ പിnിൽ opു വcു െകാ ും കൂടാെത / aെലല് ിൽ 

oരു നിരk് വരുtിെkാ ് ബാ ിന്െറ വിേവചനാധികാര ്രപകാരം സമയാസമയ ളിൽ പുതുkെpടുn ആർബിeൽ ബാ ് 
കാർഡ് െമംബർ കരാറിെല നിബnനകളും വയ്വsകളും ൈ്രപമറി കാർഡ് െമംബർ opം / aെലല് ിൽ aഡീഷണൽ കാർഡ് 

െമംബർ (മാർ)aംഗീകരിkുnുെവn് സ്പ മാkുnു.   

3.  കാർഡിന്െറ സാധുതയും, കാലാവധിയും പുതുkലും  
3.1  ബാ ് േനരെt റdാkെpടുtിയി ിെലല് ിൽ, കാർഡിന്െറ മുൻ വശtു സൂചിpിcിരിkുn കല ർ വർഷ മാസtിെല 

aവസാന ദിവസം ആണ് കാർഡിന്െറ സാധുതാ കാലയളവ്. ബാ ്. സാധുതാ കാലയളവിനു േശഷവും നി ൾ കാർഡ് 

uപേയാഗിkുകയാെണ ിൽ, aതിന്െറ ഏത് പരിണിതഫല ൾkും ബാ ് ഏത് utരവാദി ആയിരിkുnതലല്. 



3.2  കാലാവധി കഴിയുേmാൾ aെലല് ിൽ േനരേt റdാkുെn ിൽ, നി ളുെട കാർഡ് ബാ ിന്െറ സവ്nം വിേവചനാധികാര 

്രപകാരം പുതുkുകേയാ aെലല് ിൽ പുനഃsാപിkുകേയാ െചyുnതായിരിkും. കാർഡിന്െറ കാലാവധി കഴിയുേmാൾ, 

കാnിക സ്്രടിpിനു കുറുെക ര ായി മുറിc് aതു നശിpിcു കളേയ താണ്. കൂടാെത, െ്രകഡി ് കാർഡിെല ചിp്  (ഏെത ിലും 

uെ ിൽ) ര ായി മുറിc് ദയവായി aതും നശിpിkുക. 

3.3 iതിന്െറ കീഴിലുll കരാർ നി ൾ ലംഘിkുnിെലല് ിൽ, കാർഡിന്െറ കാലാവധി aവസാനിkുnതിന് മുm് തെn ബാ ് 
സവ്യേമ തെn aതു പുതുkുകയും, നിലവിൽ uപേയാഗിkുn കാർഡിന്െറ കാലാവധി aവസാനിkുnതിനു മുmു തെn 

കാർഡ് െമംബറിന് oരു പുതിയ കാർഡ് aയcു നൽകുnതുമായിരിkും. പുതുkെp  കാർഡ്  ലഭിkാt സാഹചരയ്tിൽ, 

ബാ ിന്െറ നിർdി  കsമർ സർവീസ് െസന്ററുമായി ബnെpടുകേയാ aെലല് ിൽ കാലാകാല ളിൽ നി െള aറിയിcു 

െകാ ിരിkുn വിലാസtിൽ ബാ ിന് eഴുതുകേയാ െചyുക. 

3.4 കാർഡ് പുതുkുവാൻ നി ൾ ആ്രഗഹിkുnിെലല് ിൽ, നി ൾ നിലവിൽ uപേയാഗിcു െകാ ിരിkുn കാർഡിന്െറ 

കാലാവധി തീരുnതിന് ഏ വും കുറ ത് 30 ദിവസം മുെm ിലും നി ൾ ബാ ിെന aറിയിcിരിേk താണ്. കാർഡ് 

െമംബറിന്െറ ഭാഗtു നിnും കാർഡ് റdാkലിന്െറ atരം aറിയിpുകൾ onും ലഭിkാt സാഹചരയ്tിൽ,   പുതുkൽ 

ഫീസ് (പുതുkുn സമയt് ബാധകമായ േപാെല) നി ളുെട akൗ ിൽ ചുമtുകയും aതു തിരിെക 

ലഭിkുnതുമായിരിkിലല്. 
3.5 ജൂൈല 1, 2011 മുതൻ ്രപാബലയ്tിൽ, േക്രn ്രപതയ്k നികുതി േബാർഡിന്െറ oരു aറിയിp് ്രപകാരം, െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ 

പുതുkലിനുll aഭയ്ർtനകൾk് പാൻ വിശദാംശ ൾ നൽേക ത് നിർബnമാണ്. കാർഡിന്െറ കാലാവധി 
aവസാനിkുnതിന് ഏ വും കുറ ത് 90 ദിവസtിനകം പാൻ വിശദാംശ ൾ ലഭിcിെലല് ിൽ, atരം കാർഡുകൾ 

ശാശവ്തമായി ക്േളാസ് െചyുnതായിരിkും. 
4.  aഡീഷണൽ കാർഡ്  
4.1  oരു കാർഡ് akൗ ിന് onിലധികം കാർഡുകൾ u ാകും, ബാ ് സവ്nം വിേവചനാധികാര ്രപകാരമായിരിkും aതിന്െറ 

e ം നി യിkുnത്.  aഡീഷണൽ കാർഡ് െമംബർ 18 വയsിന് മുകളിൽ ull oരു inയ്ൻ റസിഡന്റ് ആയിരിkണം, 

കൂടാെത, മാതാവ്, പ ാളി, കു ി, aെലല് ിൽ കൂെടpിറp് (സേഹാദരൻ, സേഹാദരി) iവരിൽ ആെരേpാെലെയ ിലും ്രപാഥമിക 

കാർഡ് െമംബറുമായി ബnെp  ആെര ിലുമായിരിkണം. 

4.2 നി ളുെട aഭയ്ർtന / aംഗീകാരം ലഭിkുn മുറയ്k്, ബാ ് ത ളുെട സവ്nം വിേവചന aധികാര ്രപകാരം aഡീഷണൽ 

കാർഡ് െമംബർk് കാർഡ് aഡീഷണൽ കാർഡ്  iഷയ്ൂ െചyുnതായിരിkും, 

4.3 aഡീഷണൽ കാർഡിൽ u ാകുn eലല്ാ iടപാടുകളുേടയും നിരkുകളുേടയും പൂർ  utരവാദിtവും ബാധയ്തയും 

നി ൾkു മാ്രതമായിരിkും, േപെമന്റു നടtുnതിനായി aതു നി ളുെട akൗ ് േs ്െമന്റിൽ 

uൾെpടുtുnതായിരിkും. akൗ ് േs ്െമന്റ് നി ൾkു മാ്രതമായിരിkും aയയ്kുക e ിൽ തെnയും, ബാ ിൽ 

aടയ്േk  eലല്ാ നിരkുകൾkും കാർഡ് െമംബറും aഡീഷണൽ കാർഡ് െമംബറും േയാജിേcാ aെലല് ിൽ o യ്േkാ 

utരവാദികൾ ആയിരിkും.  ഈ നിബnനകളും വയ്വsകളും aഡീഷണൽ കാർഡ് െമംബർkും ബാധകമായിരിkും. 

4.4  ബാ ിൽ aേപk നൽകിയും aഡീഷണൽ കാർഡ് ര ായി മുറിc് ബാ ിൽ സമർpിcും aഡീഷണൽ കാർഡ് സൗകരയ്ം 

നി ൾk് പിൻവലിkാവുnതാണ്. aതു ലഭിcു കഴി ാലുടൻ തെn ബാ ് aഡീഷണൽ കാർഡ് സൗകരയ്ം 

പിൻവലിkുnതായിരിkും. റdാkെp  കാർഡ് ബാ ിനു ലഭിkുnതിനു മുm് aഡീഷണൽ കാർഡിൽ നടtെp  iടപാടുകൾ 

aവ ബിലല്ു െചyെp ി ിെലല് ിലും aതിനു സാധുത u ായിരിkുnതും aതിനു നി ൾ ബാധയ്sനുമായിരിkും. 

4.5 ഏെത ിലും കാരണtാൽ ്രപാഥമിക കാർഡ് akൗ ് iലല്ാതാkുകയാെണ ിൽ aധിക കാർഡ് സൗകരയ്വും സവ്േമധയാ 

iലല്ാതാകുnതായിരിkും. 
5.  കാർഡിന്െറ uപേയാഗം  
5.1  െ്രകഡി ് കാർഡ് ലഭിc uടെന തെn െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ പിൻവശtു കാണുn പാനലിൽ opു വയ്kണം. 

5.2  സദുേdശപരമായ വയ്kിപരമായ aെലല് ിൽ ഔേദയ്ാഗിക ആവശയ് ൾkുll സാധന ളും / aെലല് ിൽ േസവന ൾ വാ ാൻ 

മാ്രതേമ കാർഡ് uപേയാഗിkാവൂ. 

5.3  ചിലവുകൾ നടtുേmാൾ, ചാർj് സ്ളിp്, കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസ് സ്ളിp് aെലല് ിൽ െമയിൽ ഓർഡർ കൂpൺ enിവയിൽ opു 

വയ്kുകയും aവ വാ ി സൂkിcു വയ്kുകയും േവണം. സ്ളിpിൽ opു വയ്kാതിരിkുnത് ചിലവുകളുെട േമൽ 

നി ൾkുll ബാധയ്ത iലല്ാതാkുnിലല്. നി ളുെട ചാർjുകളുെട സ്ളിpുകളുെട പകർp് ഏ വും കുറ ത് ആറു 
മാസേtയ്െk ിലും സൂkിcു വയ്േk താണ്. നി ളുെട aഭയ്ർtന ്രപകാരം ബാ ് ത ളുെട വിേവചന aധികാര 

്രപകാരം, ചാർj സ്ളിpുകളുെട പകർp്, നിലവിലുll നിരkിൽ aധിക നിരk് നൽകുnതിനു വിേധയമായി 
നൽകുnതായിരിkും. 

5.4  ബാ ്, ഏത് സമയtും, മുൻകൂർ aറിയിp് കൂടാെത aെലല് ിൽ കാരണെമാnും കാണിkാെത oരു വയ്ാപാര sാപനtിൽ 

കാർഡിന്െറ uപേയാഗtിനുll aംഗീകാരം നിരസിkുകേയാ കൂടാെത/ aെലല് ിൽ കാർഡ് uപേയാഗം പരിമിതെpടുtുകേയാ 

ൈവകിkുകേയാ കൂടാെത/aെലല് ിൽ കാർഡ് സസ്െപൻഡ് െചyുകേയാ റdാkുകേയാ െചyാവുnതാണ്. െ്രകഡി ്, ബിസിനസ് 

aെലല് ിൽ ന സാധയ്ത, aെലല് ിൽ കാർഡ് aെലല് ിൽ കാർഡ് akൗ ് ദുരുപേയാഗം െചyൽ aെലല് ിൽ ദുരുപേയാഗtിന്െറ 

സാധയ്ത enിവ ശരിയായി ൈകകാരയ്ം െചyുnതിന് ആവശയ്മാെണn് ബാ ് നയ്ായമായി വിശവ്സിkുn പkം, ബാ ് 
eടിemിൽkൂടിേയാ, വയ്ാപാര sാപന ൾ വഴിേയാ aെലല് ിൽ േനരിേ ാ െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ ൈകവശാവകാശം 

ഏെ ടുkുകേയാ/ പിടിെcടുkുകേയാ/ െ്രകഡി ് കാർഡിെല ഔ ്sാൻഡിംഗ്  ഭാഗികമാേയാ പൂർ മാേയാ uടൻ തെn 

തിരിcടയ്kാൻ ആവശയ്െpടുകേയാ െചyാവുnതാണ്. ്രപതിേഷധേമാ eതിർേpാ കൂടാെത മുകളിൽ പറ വയ്k് നി ൾ 

aംഗീകരിkുnു. 
5.5  േപെമന്റിനായി കാർഡ് akൗ ിെല ഏെത ിലും iടപാടിന് ബാ ിനു ലഭിc ഏെത ിലും ചാർj് സ്ളിp് aെലല് ിൽ മ ് 

േപെമന്റ് aഭയ്ർtന, atരം ചാർj് സ്ളിpിൽ aെലല് ിൽ മ ് aഭയ്ർtനയിൽ േരഖെpടുtിയിരിkുn തുക കാർഡ് 



െമംബർ കാർഡ് akൗ ിൻ േമൽ നടtിയ ഏെത ിലും iടപാട് കാരണമാണ് enതിന്െറ െതളിവ് ആയിരിkും. ചാർj് സ്
ളിp് aെലല് ിൽ വൗcർ,  aതായത്, െമയിൽ ഓർഡർ െടലിേഫാൺ ഓർഡർ aെലല് ിൽ iലക്േ്രടാണിക് െകാേമഴ്സ് (uദാ 

iന്റർെന ്),  ലഭയ്മലല്ാt സാഹചരയ്tിൽ, താ ൾ ആ iടപാടിെനkുറിc് തർkം unയിkുകയും െചyുെn ിൽ, താ ൾ 

ആദയ്ം കാർഡിെല ഔ ്sാൻഡിംഗ് aടയ്kുകയും aതിനു േശഷം ബnെp  വയ്ാപാര sാപനവുമായി േനരി ് തർkം 

പരിഹരിkുകയും േവണം. iതിന് ബാ ിന് oരു വിധtിലും  ബാധയ്ത u ായിരിkുnതലല്്ള. 

5.6  കാലാകാല ളിൽ ബാ ് വിjാപനം െചyുn േപാെല, ചില ്രപേതയ്ക uൽpn ളും േസവന ളും വാ ുേmാൾ aവയ്kു 
േമൽ സർcാർj് ചുമtാവുnതാണ്. സർചാർജ് േപെമന്റ് നിർബnമാണ്, aതു കാലാകാല ളിൽ വയ്തയ്ാസെp ിരിkും. 

െപേ്രടാൾ പmുകളിെല iടപാടുകൾkുll സർചാർജ് iടപാടിന്െറ 2.5% ആയിരിkും, ഏ വും കുറ  തുക 10 രൂപ 

ആയിരിkും. െറയിൽേവ ടിk ് വാ ൽ / റdാkൽ enിവയ്kുll സർcർj് iടപാട് തുകയുെട 1.8%-uം + ഐആർസിടിസി 
സർവീസ് ചാർjും ആയിരിkും. 

5.7  akൗ ് ്രപതിമാസ േs ്െമന്റ്, നി ൾ നടtിയ ചിലവുകളുെട ്രപഥമദൃ ാ ull oരു െതളിവ് ആയിരിkും. േs ്െമന്റിൽ 

സൂചിpിc oരു ചിലവിേനാട് നി ൾ വിേയാജിkുെവ ിൽ, aതിെനkുറിc് േs ്െമന്റ് തീയതിയ്kു േശഷം 30 (മുpത്) 

ദിവസ ൾkുllിൽ ബാ ുമായി േരഖാമൂലം ആശയവിനിമയം നടtിയിരിേk താണ്, iതിൽ പരാജയെpടുn പkം, 

akൗ ് േs ്െമന്റിെല നിരkുകൾ, ബാ ിന് താ ൾ aടയ്േk  ബാധയ്തയ്kുll െതളിവായി aതു മാറുnതായിരിkും. 

5.8  ഏെത ിലും വയ്ാപാര sാപനം കാർഡ് സവ്ീകരിkാൻ വിസmതിkുnു aെലല് ിൽ കാർഡിനു േമൽ oരു സർചാർജ് 

ഈടാkുnുെവ ിൽ aതിനു ബാ ് utരവാദി ആയിരിkിലല്. enാൽ, ഏെത ിലും വയ്ാപാര sാപനം കാർഡ് സവ്ീകരിkാൻ 

മടിkുnത് aെലല് ിൽ സർചാർജ് ഈടാkുnത് ബാ ിെന aറിയിേk ത്. ഈ പരാതി, ബാ ് കാലാകാല ളിൽ വിjാപനം 

െചയ്ത വിലാസtിൽ aെലല് ിൽ നിയുk കsമർ സർവീസ് െസന്ററിന്െറ  വിലാസtിൽ aയയ്േk താണ്. 

5.9  നി ൾ ആവശയ്െp  െമയിൽ ഓർഡർ uൾെpെടയുll, വയ്ാപാര sാപനം കൂടാെത /aെലല് ിൽ മൂnാം കkി വിതരണkാരിൽ 

നിnും നി ൾ വാ ിയ aെലല് ിൽ ലഭയ്മാkിയ േസവന ൾ, െഡലിവറി aെലല് ിൽ േനാൺെഡലിവറി enിവ 

uൾെpെടയുll enാൽ iവയിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാt വയ്ാപാരം, വില, നിരk്, ഗുണേമn, aളവ്, വാറന്റി, 
aധികാര ൾ, ആനുകൂലയ് ളും സൗകരയ് ളും enിവയുെട േമൽ ബാ ിന് utരവാദിtം/ ബാധയ്ത u ായിരിkുnതലല്. 
aതുമായി ബnെp ് uയർnു വരുn തർk ൾ നി ൾ വയ്ാപര sാപനം/ മൂnാം കkി വിതരണkാർ enിവയുമായി 
േചർn് പരിഹരിേk താണ്, iതിൽ വരുtുn പിഴവ് നി ൾk് ബാ ിലുll ബാധയ്ത iലല്ാതാkുnിലല്. 

5.10  oരു വയ്ാപാര sാപനtിന് eതിെരയുll നി ളുെട െkയിം, ബാ ിന് eതിെരയുll oരു കൗ ർ െkയിേമാ തർkേമാ 

ആയിരിkിലല്. 
5.11  ബാ ് സവ്nം വിേവചന ്രപകാരം, കാർഡ് െമംബറിന് oരു തരtിലും ബാധയ്തയാകാെതയും, oരു കാരണവും കാണിkാെതയും 

കാർഡ് താൽkാലികമായി തടയുകേയാ/പിൻവലിkുകേയാ െചyാം. കാർഡിന്െറ ഈ കാർഡ് കരാറിന്െറയും iലല്ാതാkൽ, 

കാർഡുമായി ബnെp  eലല്ാ aധികാര ളും, ആനുകൂലയ് ളും സവ്േമധയാ തെn iലല്ാതാകുnതിൽ പരിണമിkുnതാണ്. 

5.12  eയർ/െറയിൽ ടിk ുകൾ uൾെpെട, enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാt ഏെത ിലും/ eലല്ാ സാധന ൾkും / 

േസവന ൾkും, േs ്െമന്റിൽ കാണെpടുnതു േപാെല, ഫിനാൻസ് കൂടാെത ഫീസ്, നിരkുകൾ ഈടാkുnത് 

oഴിവാkുവാനായി, വാ ൽ പിnീട് റdാkുെn ിൽേpാലും, നി ൾ പണം നൽേക താണ് en് വയ്kമാkിയി ു ്. 
atരം റdാkലുകളുെട aറിയിp് ബാ ിനു ലഭിcാൽ മാ്രതേമ റdാkൽ മൂലമുll റീഫ ിന്െറ െ്രകഡി ് കാർഡ് 

akൗ ിേലയ്k് േചർkുകയുllൂ (റdാkൽ നിരkുകൾ കിഴിc്). കയ്ാഷ് റീഫ ് നി ൾkു ലഭിkുകയിലല്. akൗ ് േs ്
െമന്റിൽ oരു െ്രകഡി ് നി ിത സമയtിനുllിൽ കാണിkുnിെലല് ിൽ, നി ൾ uടൻ തെn ബാ ിെന വിവരം 

aറിയിേk താണ്. 

5.13  നിയമ ൾ, ച ൾ, നിയ്രnണ ൾ കൂടാെത ഈ കാർഡ് െമംബർ കരാറിെല  നിബnനകൾ വയ്വsകൾ, enിവയ്k് 
വിരുdമായി നടtുn കാർഡിന്െറ uപേയാഗtിന്െറ പൂർ  utരവാദിtം കാർഡ് െമംബർ ഏെ ടുേk താണ്, കൂടാെത, 

നി ളുെട വീഴ്ച/ ഏെ ടുkൽ/a്രശd enീ ്രപവൃtികൾ കാരണം ബാ ിന് u ായ aെലല് ിൽ ബാ ് സഹിേk ി വn മ ു 

സാmtിക നിരkുകൾ, ചിലവുകൾ, aനnര ഫല ൾ enിവ uൾെpെട enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാt 

ഏെത ിലും ന ൾ, േകടുപാടുകൾ, പലിശ, പരിവർtനം enിവയ്k് ന പരിഹാരം െചyാനുll utരവാദിtവും 

താ ൾ ഏെ ടുkുnു.  
5.14  ബാ ് നി ൾk് നൽകിയ േസവന ൾkു േമൽ ചുമtിയ നിയമപരമായ eലല്ാ കുടി ിക / ചാർജ് / തീരുവ enിവ 

aടയ്kുnതിനുll ബാധയ്തയും കാർഡ് െമംബറിന് u ായിരിkുnതാണ്. 

5.15  നി ൾ വിേദശ കറൻസിയിൽ നടtിയ ചിലവുകൾ, ബാ ് കാലാകാല ളിൽ aതിന്െറ വിേവചന aധികാര ്രപകാരം 

നിർണയിkുn വിനിമയ നിരkിൽ, തtുലയ്മായ inയ്ൻ രൂപയിേലയ്k് പരിവർtനം െചyാൻ ബാ ിെന 

aധികാരെpടുtാൻ നി ൾ iതിനാൽ സmതിcു െകാllുnു. 
5.16  താ ൾ കാർഡ് uപേയാഗിc് വാ ിയ സാധന ൾ, aതുമായി ബnെp  ചിലവുകെളലല്ാം നി ൾ ബാ ിനു പൂർ മായി 

aടcു തീർkുnതു വെര ബാ ിന്െറ സവ്tായി തെn aവേശഷിkുെമn് നി ൾ സmതിkുnു. 

ieംവി നിബnനകളും വയ്വsകളും   

1. onുകിൽ oരു eസ്eംeസ് / iെമയിൽ വഴി aെലല് ിൽ ബാ ് സിstിെല രജിsർ െചയ്ത വിലാസtിേലk്   aയcു 

നൽകുn oരു പിൻ ആണ് ieംവി. ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് uപേയാഗിc് ഓഫ്ൈലൻ iടപാടുകൾ നടpിലാkുnതിന്  കാർഡ് 

െമംബർk് oരു ieംവി aതയ്ാവശയ്മാണ്. 

2. െമാൈബൽ േഫാൺ േസവന ദാതാവ് (kൾ), aെലല് ിൽ iന്റർെന ് േസവന ദാതാവ് (kൾ) enിവെര ബാധിkുn കൂടാെത 

ബാ ിന്െറ നിയ്രnണ പരിധിയ്k് apുറമുll ഘടക ൾ enീ കാരണ ളാൽ ieംവിയുെട ലഭയ്മാകൽ ൈവകുകേയാ 

തടയെpടുകേയാ െചyാവുnതാണ്. ബാ ് ieംവിയുെട െഡലിവറി uറp് നൽകുnിലല്.  താെഴ പറയുnവയിൽ നിnും uയർnു 
വരുn aേ ാർണിയുെട ഫീസ് aടkമുll ഏെത ിലും ന ം aെലല് ിൽ േകടുപാടുകൾk്  ബാ ്, aതിന്െറ ഡയറക്ടർമാർ, 



ഓഫീസർമാർ, ജീവനkാർ, ഏജന്റുമാർ enിവെര മുഴുവനാേയാ ഭാഗികമാേയാ, േനരിേ ാ aലല്ാെതേയാ കു kാരായി 
കാണുകയിെലല്n്  കാർഡ് െമംബർ സmതിkുnുഃ 

a) oരു ieംവിയുെട േനാൺെഡലിവറി, ൈവകിയ െഡലിവറി, aെലല് ിൽ െത ായ െഡലിവറി; 
b) aതിന്െറ ഫലമായി, ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡിൽ iടപാടുകൾ നടtാൻ കാർഡ് െമംബർ പരാജയെpടുകേയാ കഴിയാെത 

വരികേയാ; opം 
c) ieംവിയുെട ഏെത ിലും ദുരുപേയാഗം, aനധികൃതമായ uപേയാഗം, ന ം aെലല് ിൽ േമാഷണം നിമിtം കാർഡ് െമംബർ 

aനുഭവിേk ി വn aെലല് ിൽ സംഭവിc ഏെത ിലും ന ം aെലല് ിൽ നാശന ം. 
3. ബാ ിന്െറ സവ്nവും സmൂർ വുമായ വിേവചനാധികാരം ്രപകാരം ieംവി സുരkയുമായി ബnെp   ബാ ് 

നിർേdശിkുn eലല്ാ ്രപേതയ്കതകളും ആവശയ് ളും, നിർേdശ ളും ഏത് സമയtും കാർഡ് െമംബർ പാലിേk താണ്. 

േമൽpറ  െപാതുതതവ്tിന് മുൻവിധി കൂടാെത , കാർഡ് െമംബർ aലല്ാെത പുറെമ നിnുll മെ ാരു വയ്kിെയയും 

oരിkൽേpാലും ieംവി uപേയാഗിkുnതിനായി കാർഡ് െമംബർ aനുവദിkുകേയാ aംഗീകരിkുകേയാ െചyരുത്. 

4. ieംവി രഹസയ്മായി സൂkിkുnതിനുമുll utരവാദി കാർഡ് െമംബർ മാ്രതമായിരിkും. കാർഡ് െമംബർ ieംവി 
മെ ാരു കkിയ്kും െവളിെpടുtാൻ പാടുllതലല്, കൂടാെത, മ ു കkികൾ/ മ ു കkികൾk് ieംവി aെലല് ിൽ/ കൂടാെത 

പാസ്േവഡിന്െറ െവളിെpടുtലുകൾ കെ tൽ തടയുnതിന് eലല്ാ നടപടികളും കാർഡ് െമംബർ eടുേk താണ്. ieംവി, 
aതു േപാെല തെn ieംവി സവ്ീകരിkുn േഫാൺ aെലല് ിൽ മ ് uപകരണ ൾ enിവയുെട സുരkിതതവ്ം uറpു 

വരുtാനും iവെയ aനധികൃതമായ uപേയാഗtിൽ നിnും സംരkിേk  utരവാദിtവും കാർഡ് െമംബറിനുllതാണ്. 

5. ieംവി uപേയാഗിc് നടtുn eലല്ാ iടപാടുകൾkുമുll ബാധയ്ത കാർഡ് െമംബറിനുllതാണ്. 

6. ieംവി uപേയാഗിc് നടtുn ്രപാമാണീകരിc iടപാടുകളിൽ ചാർj്ബാkുകൾk് കാർഡ് െമംബർ േയാഗയ്നായിരിkിലല്. 
7. താെഴ പറയുn ഏെത ിലും സംഭവ ൾ u ാകുകയാെണ ിൽ 24 മണിkൂറിനുllിൽ കsമർ സർവീസിെന വിളിc് കാർഡ് 

െമംബർ uടെന തെn ബാ ിെന aറിയിേk താണ്: 
(i) ബാ ിൽ രജിsർ െചയ്ത ഏെത ിലും നmർ aെലല് ിൽ uപകരണം ന െpടുകേയാ േമാ ിkെpടുകേയാ, aെലല് ിൽ 

uേdശിcതുേപാെല ്രപവർtിkാൻ പരാജയെpടുnു e ിൽ, (ii) കാർഡ് െമംബർ ഏെത ിലും ieംവിയുെട സുരk 

aെലല് ിൽ രഹസയ്സവ്ഭാവം ന െp ുെവn് കെ tിയാൽ aെലല് ിൽ a െന സംശയിkാൻ മതിയായ കാരണം u ് 
e ിൽ aെലല് ിൽ ieംവിയുെട ഏെത ിലും aനധികൃത uപേയാഗം u ായാൽ, (iii) ieംവി സൃ ിkുവാൻ aെലല് ിൽ 

സവ്ീകരിkുവാൻ കാർഡ് െമംബർ uപേയാഗിc ഏെത ിലും െമാൈബൽ േഫാൺ aെലല് ിൽ മ ് uപകരണം 

(സാഹചരയ്മനുസരിc്) ന െp ാൽ, മാ ുnുെവ ിൽ  opം / aെലല് ിൽ നmർ മാറുെn ിൽ. േമൽ പറ വയിൽ ഏെത ിലും 

പാലിkുവാൻ പരാജയെpടുnതിൽ നിnും u ാkുn aെലല് ിൽ aതുമായി ബnെp ് u ാകുn eലല്ാ ന ൾkും 

aനnരഫല ൾkും കാർഡ് െമംബർ മാ്രതമായിരിkും utരവാദി. കാർഡ് െമംബറിന്െറ a്രശd കാരണം ieംവിയുെട 

ദുരുപേയാഗം, ന ം, േമാഷണം enിവയാൽ uയർnു വരുn സാmtിക ന ൾ കാർഡ് െമംബർ തെn വഹിkുകയും 

കാർഡിന്െറ റdാkലിനു കാരണമാകുകയും െചയ്േതkാം. 
8. ieംവി ദുരുപേയാഗം െചyെpടുnുെവേnാ aെലല് ിൽ ശരിയായ aംഗീകാരം iലല്ാെത uപേയാഗിkുnുെവേnാ en് ബാ ് 

വിശവ്സിkുnുെവ ിൽ, ഏെത ിലും iടപാടുകൾ നടtുnത് തടയുവാനുll aവകാശം ബാ ിനു ്. 

9. ബാ ് ത ളുെട സmൂർ  വിേവചന aധികാര ്രപകാരം സമയാസമയ ളിൽ ഏത് സമയtും, േനാ ീസ് onും നൽകാെതയും 

കാരണ ൾ onും നൽകാെതയും, ieംവിയുെട uപേയാഗം റdാkുകേയാ aെലല് ിൽ മാ ിവയ്kൽ aെലല് ിൽ േഭദഗതി 
വരുtൽ enിവ ആവശയ്െpടുകേയാ െചയ്േതkാം, iതിന്െറ ഫലമായി u ാകുn േകടുപാടുകൾേkാന ൾേkാ ബാ ് 
utരവാദി ആയിരിkുnതുമലല്. 

6.  കയ്ാഷ് aഡവ്ാൻസുകൾ  
6.1  ബാ ിന്െറ ഓേ ാേമ ഡ് െടലല്ർ െമഷീനിൽ നിnും (eടിeം), തിരെ ടുt പ ാളി ബാ ുകളിൽ നിnും കൂടാെത 

കാലാകാല ളിൽ ത ളുെട aതിന്െറ സവ്nം വിേവചന aധികാര ്രപകാരം ബാ ് വാഗ്ദാനം െചയ്േതkാവുn മ ു 

sല ളിൽ നിnും/ sാപന ളിൽ നിnും പണം പിൻവലിkുnതിനായി കാർഡ് െമംബറിന് െ്രകഡി ് കാർഡ് uപേയാഗിkാം, 

കൂടാെത, കാലാകാല ളിൽ ബാ ് aനുവദിcി ുll, ഡിമാന്റ് ്രഡാഫ് ് uൾെpെട, enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാt, 

പണtിന് തtുലയ്മായ മ ് ഏത് iടപാടുകളും നടtാൻ കഴിയുnതാണ്. itരtിലുll ഏെത ിലും കയ്ാഷ് aഡ്
വാൻസുകൾkും തtുലയ്മായ iടപാടുകൾkും േഫാറിൻ eക്സ്േച ് മാേനജ്െമന്റ് ആക്ട്, 1999 ന്െറ കീഴിൽ നിഷ്
കർഷിcി ുll  േഫാറിൻ eക്സ്േച സ് നിയമം, കൂടാെത ആർബിഐ, മ ് ഗവൺെമന്റ് sാപന ൾ enിവ 

പുറെpടുവിcി ുll ച ൾ enിവ കാർഡ് െമംബർ പാലിcിരിേk താണ്. കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസുകൾkായി ബാ ് 
നി ൾk് നൽകിയി ുll eടിeം പിൻ/ േകാഡ് ഏെത ിലും വയ്kിേയാട്  കാർഡ് െമംബർ  െവളിെpടുtാൻ പാടുllതലല്. 
ഏെത ിലും വയ്kികൾ iതു ക ു പിടിkുnതിൽ നിnും തടയുnതിനായി uചിതമായ നടപടികൾ കാർഡ് െമംബർ 

സവ്ീകരിcിരിേk താണ്. 

6.2  കാലാകാല ളിൽ ബാ ് നിഷ്കർഷിcതു േപാെല aെലല് ിൽ ആശയവിനിമയം നടtിയ േപാെല പണം പിൻവലിkൽ പരിധി 
വെര െ്രകഡി ് കാർഡിൽ നിnും നി ൾk് oരു കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസ് സവ്nമാkാവുnതാണ്. കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസ് 

iടപാടുകൾk്  ലഭയ്മായ പണം പിൻവലിkൽ പരിധിയ്kും ബാധകമായ വയ്വsകൾkും നിബnനകൾkും 

വിേധയമായിരിkും iത്. 

6.3  നിരkുകൾ, aതുമായി ബnെp  നിബnനകളും വയ്വsകളും enിവ േരഖാമൂലം കാർഡ് െമംബെറ 

aറിയിkുnതായിരിkും. atരം നിരkുകൾ, ബാ ിന്െറ സവ്nം വിേവചനാധികാര ്രപകാരം മാ ൾk് വിേധയമാണ്, 

പിൻവലിkൽ തീയതി മുതൽ െസ ിൽെമന്റ് തീയതി വെര iത് ഈടാkിെkാ ിരിkും. 

 

 



7.  മ ് ഫീസുകൾ / ചാർജുകൾ  
7.1   കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസിനു േമലുll ്രടാൻസാkൻ ഫീ, ഔ ്േsഷൻ ഫീയുെട കളkൻ നിരkുകൾ നിയമ പരമായ നിരkുകൾ, 

കൂടാെത നി ൾ െചലവു വരുtുn /ബാ ് ചുമtുn നിരkുകൾ (പുതുkൽ, മാ ൽ, ഡയ്ൂപ്ളിേk ് േs ്െമന്റ്) enിവ 

uൾെpെട enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാെതയുll eലല്ാ നിരkുകളും aടcു െകാllാെമn് നി ൾ സmതിkുnു. 

8.  േസവന നികുതി  
8.1  inയ്ൻ സർkാർ വിjാപനം െചയ്തതുേപാെലയുll േസവന നികുതി, കൂടാെത, നി ിത ഫീസ്, ഫിനാൻസ് നിരkുകൾ 

enിവയുെട േമൽ inയ്ൻ സർkാരിന്െറ മാർgനിർേdശ ൾ ്രപകാരം ചുമtുn കാലാകാല ളിൽ ബാധകമായ മ ു  

നിരkുകൾ enിവ aടയ്kുവാൻ താ ൾ സmതിkുnു. േസവന നികുതി നി ളുെട ്രപതിമാസ ബിലല്ിംഗ് േs ്െമന്റിൽ 

്രപതിഫലിkുnതായിരിkും. 

9.  aേലർ ുകൾ  
9.1  eസ്eംeസ് opം/aെലല് ിൽ iെമയിൽ aെലല് ിൽ മേ െത ിലും കmയ്ൂണിേkഷൻ ചാനൽ വഴി സേnശ ൾ aയcുെകാ ് 

നി ളുെട കാർഡ് akൗ ് വിവര ളും മ ു വിവര ളും സമയാസമയ ളിൽ നൽകുnതിന് നി ൾ സmതിkുnു, 
കൂടാെത നി ൾk് eതിർp് onുമിലല്. aതു കൂടാെത, ബാ ് aതിന്െറ സവ്nം വിേവചനാധികാര ്രപകാരം, േമൽpറ  

aറിയിp്/ aേലർ ് േസവന ൾk് oരു ഫീ/ നിരk് ഈടാkുവാൻ തിരെ ടുേtkാെമn് കാർഡ് െമംബർ സmതിkുnു, 
iതിൻേമലും കാർഡ് െമംബറിന് oരു തരtിലുll eതിർpും iലല്. 

 ലഭയ്ത 
1.1  ഈ eസ്eംeസ് സൗകരയ്ം inയ്യിെല ആർബിeൽ ബാ ് ശാഖകളിൽ akൗ ് ull റസിഡന്റ് inയ്ൻ െ്രകഡി ് കാർഡ് 

uടമകൾk് മാ്രതമാണ് നിലവിൽ ലഭയ്ം. 

1.2  eസ്eംeസ് സൗകരയ്ം ചില െസലല്ുലാർ സർവീസ് െ്രപാൈവഡർ (''സിeസ്പി'') വഴിയാണ് ്രപദാനം െചyുnത്. ആയതിനാൽ 

സിeസ്പി േസവനം ്രപദാനം െചyുn sല ളിലും inയ്യിെല സിeസ്പി േസവന ളുെട വരിkാർkും മാ്രതേമ ഈ 

േസവനം ലഭയ്മാകുകയുllൂ. 

1.3  െ്രകഡി ് uടമ സിeസ്പിയുെട െസലല്ുലാർ സർkിളുകളിൽ aെലല് ിൽ atര സിeസ്പിയുെട േറാമിംഗ് െന ്വർkിന്െറ 

ഭാഗമായ സർkിളുകളിൽ മാ്രതേമ െ്രകഡി ് കാർഡ് uടമകൾk് aേലർ ുകൾ aയയ്kുകയുllൂ. 

1.4  ആർബിeൽ ബാ ്, സാധയ്മാെണ ിൽ, കവേറജ് വർdിpിkുnതിനായി കൂടുതൽ െസലല്ുലാർ േസവന ദാതാkൾ വഴി ഈ 

സൗകരയ് ൾ നൽകിേയkാം. 

1.5  eസ്eംeസ് സൗകരയ്ം uപേയാഗിc്  ആർബിeൽ ബാ ്  വിവര ൾ aയയ്kുn eലല്ാ േ്രപാ്രഗാമുകൾkും  'മുകളിലുll 

നിബnനകൾ ബാധകമായിരിkും. 
10.  േലായൽ ി േ്രപാ്രഗാമുകളും മ ് പരിപാടികളും  
10.1 െ്രകഡി ് കാർഡ് / േകാ്രബാൻഡഡ് െ്രകഡി ് കാർഡുകളിൽ വാഗ്ദാനം െചyുn ആർബിeൽ ബാ ് (''ആർബിeൽ ബാ ്'') കാർഡ് 

റിവാർഡ് േ്രപാ്രഗാം aെലല് ിൽ atരം േലായൽ ി േ്രപാ്രഗാം, (''േ്രപാ്രഗാം''), േയാഗയ്മായ ആർബിeൽ ബാ ് കാർഡ് 

െമംബർമാെര (''കാർഡ് െമംബർ (മാെര)'') ത ളുെട െ്രകഡി ് കാർഡുകളിൽ ചിലവുകൾ െചയ്ത് കാലാകാല ളിൽ 

േപായിന്റുകൾ േശഖരിkാൻ (''േപായിന്റ് േശഖരണം'') aനുവദിkുnു. atരം കാർഡുകളിൽ േശഖരിkെpടുn 

േപായിന്റുകൾ,  ആർബിeൽ ബാ ് aെലല് ിൽ േകാ്രബാൻഡഡ് െ്രകഡി ് കാർഡ് iഷയ്ു െചയ്ത eന്റി ി  വാഗ്ദാനം െചyുn 

വിവിധ തരtിലുll റിവാർഡുകൾkായി uപേയാഗിkാൻ കഴിയുnതാണ്. 

10.2  ആർബിeൽ ബാ ് ഡൽഹി െഡയർ െഡവിൾസ് കാർഡ് േലായൽ ി േ്രപാ്രഗാമിനു മീഴിൽ, കാർഡ് െമംബർ (മാർ) കാർഡ് 

െചലവഴിkുn ഓേരാ 100 രൂപയ്kും 2 റൺസ് ലഭിkും. 

10.3 േ്രപാ്രഗാം പ ാളിtം സവ്േമധയാ ullതാണ്. ബാ ിെന aറിയിcു െകാ ് കാർഡ് െമംബർk് ഈ േ്രപാ്രഗാമിൽ നിnും 

oഴിവാകാവുnതാണ്. കാർഡ് െമംബർk് aവൻ / aവൾ സാധാരണയായി െചyുnതുേപാെല തെn aവന്െറ / aവളുെട 

ആർബിeൽ ബാ ് കാർഡ് തുടർnും uപേയാഗിkാവുnതാണ്. ആർബിeൽ ബാ ് / േകാ്രബാൻഡഡ് െ്രകഡി ് കാർഡ് iഷയ്ൂ 

െചyുn വാണിജയ് aെലല് ിൽ ബിസിനസ് eന്റി ി കാലാകാല ളിൽ നിർണയിkെpടുnതു ്രപകാരമായിരിkും ഈ 

േ്രപാ്രഗാമിൽ പെ ടുkുnതിനുll വാർഷിക ഫീ. eൻേറാൾെമന്റ് ദിവസം - ആർബിeൽ ബാ ്, നിലവിലുll കാർഡ് 

െമംബർമാർkായി േ്രപാ്രഗാം ആരംഭിkുn തീയതിയും, പുതിയ കാർഡ് െമംബർമാർk് േവ ി, കാർഡ് akൗ ് 
sാപിkുകയും െചയ്ത തീയതി enുമാണ് iത് aർtമാkുnത്. eൻേറാൾെമന്റ് വർഷം - eൻേറാൾെമന്റ് തീയതി 
തുട ിയ േശഷമുll eലല്ാ പ്രn ു മാസ ളും enാണ് iതു െകാ ് aർtമാkുnത്. 

10.4 േപായിന്റുകൾ ്രപതിമാസ ബിലല്ിംഗ് േs ്െമന്റിൽ ്രപതിഫലിkും. 
10.5  കാലാകാല ളിൽ ആർബിeൽ ബാ ് oഴിവാkെp ി ുll െചലവഴിkലുകൾ oഴിെക, ഈ േ്രപാ്രഗാമിനു കീഴിൽ െ്രകഡി ് 

കാർഡുകളിൽ നടtെpടുn eലല്ാ െചലവുകൾkും േപായിന്റുകൾ േനടാൻ aർഹതയു ായിരിkും. നിലവിൽ 

േപായിന്റുകൾ േനടാൻ aർഹതയിലല്ാt ചിലവഴിkലുകൾ താെഴ പറയുnവയിൽ uൾെpടുnു, enാൽ iതിൽ മാ്രതം 

പരിമിതെp ിരിkുnിലല്: 
 ബാലൻസ് ്രടാൻസ്ഫറുകൾ  
 കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസസ് 
 സാmtിക നിരkുകൾ (uദാ േല ് േപെമന്റ് ഫീസ്, മടkെp  െചkിനു േമലുll നിരk്, േസവന നിരkുകൾ, iടപാട് 

നിരkുകൾ) 
 തർktിലുll iടപാടുകൾ 
 െപേ്രടാൾ പmുകൾ / സർവീസ് േsഷനുകൾ enിവിട ളിൽ വരുtിയ ചിലവുകൾ 

 ഈ േ്രപാ്രഗാമിൽ േചരുnതിനായി നൽകുn േ്രപാ്രഗാം eൻേറാൾെമന്റ് ഫീസ്  
10.6 oരു കാർഡ് െമംബർ മുൻപ് aവന്െറ / aവളുെട eൻേറാൾെമന്റ് െചyുn തിyതിയ്kു മുmു നടtുn ചിലവുകൾk്  

േപായിന്റുകൾ ൈകവരിkാൻ കഴിയിലല്. 



10.7 െ്രകഡി ് കാർഡിൽ oരു കാർഡ് െമംബർ േശഖരിc േപായിന്റുകൾ റിഡംപ്ഷന്െറ സമയt് aവന്െറ / aവളുെട മ ു െ്രകഡി ് 
കാർഡുകളിൽ നിnും േശഖരിc േപായിന്റുകളുമായി േചർt് uപേയാഗിkുവാേനാ aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ് ്രപേതയ്കം 

വിjാപനം െചയ്തി ിലല്ാ e ിൽ, മേ െത ിലും uപേഭാkാവിന്െറ േലായൽ ി േ്രപാ്രഗാമിേലയ്k് മാ ാേനാ കഴിയിലല്. 
10.8 ബാ ്, ത ളുെട സവ്nം വിേവചനാ aധികാര ്രപകാരം, oരു നി ിത െചലവഴിkലുകൾkും aതുവഴി േശഖരിkെpടുn 

േപായിന്റുകൾkു േമെലയും  തിരെ ടുt ഏതാനും െ്രകഡി ് കാർഡ് / aവരവരുെട കാർഡ് െമംബർമാർk് പണ മൂലയ്ം 

വാഗ്ദാനം െചyാതിരിkുnുെവ ിൽ, oരു കാർഡ് െമംബർ േശഖരിkുn േപായിന്റുകൾk് പണ മൂലയ്ം വാഗ്ദാനം 

െചyുnതായിരിkിലല്. 
10.9 മട ിയ സാധന ളും േസവന ളും ബിലല്ിംഗ് തർk ൾ enിവയിൽ നിnും u ാകുnവ uൾെpെട ഏെത ിലും െ്രകഡി ് 

uെ ിൽ, േപായിന്റുകൾ aഡ്ജs് െചyുnതായിരിkും. oരു തർktിൽെപ  iടപാട് കാർഡ് െമംബറിന് aനുകൂലമായി 
പരിഹരിkുnുെവ ിൽ,  aെലല് ിൽ iടപാട് തിരിെക നൽകിെയ ിൽ, േപായിന്റുകൾ ആനുപാതികമായി തിരുtുകയും, 

േനരേt തെn െ്രകഡി ് െചyെp ി ിെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബറിന്െറ akൗ ിേലയ്k് െ്രകഡി ് െചyെpടുകയും െചyും. aതു 
േപാെല തെn, oരു തർktിൽെപ  iടപാട് കാർഡ് െമംബറിന് ്രപതികൂലമായി പരിഹരിkുnുെവ ിൽ,  േപായിന്റുകൾ 

ആനുപാതികമായി തിരുtുകയും, േനരേt തെn െ്രകഡി ് െചyെp ി ിെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബറിന്െറ akൗ ിൽ നിnും 

െഡബി ് െചyുകയും/ കുറയ്kുകയും െചyും. റിഡംപ്ഷൻ െചyുേmാൾ, റിഡീം െചയ്ത േപായിന്റുകൾ, േപായിന്റുകൾ 

േശഖരിkെp  akൗ ിൽ നിnും സവ്േമധയാ തെn കുറയ്kെpടുnതായിരിkും. 

10.10 െ്രകഡി ് കാർഡുകളുമായി ബnെp ്, ്രപതിമാസ േs ്െമന്റിന്െറ േkാസിംഗ് തീയതിയ്kു െതാ ു മുm് േശഖരിc 

േപായിന്റുകളുെട e ം, മികc ്രശമtിന്െറ aടിsാനtിൽ, akൗ ് േs ്െമന്റിൽ ആർബിeൽ ബാ ് ്രപാഥമിക കാർഡ് 

െമംബെറ aറിയിkുnതായിരിkും. 

10.11 കാർഡ് െമംബർ െ്രകഡി ് കാർഡ് സവ്േമധയാ ക്േളാസു െചyെpടുകേയാ aെലല് ിൽ മേ െത ിലും കാരണtാൽ  

റdാkെpടുകേയാ െചyുn  സnർഭtിൽ, െ്രകഡി ് കാർഡ് റdാkെp തിനു േശഷം ഔ ്sാൻഡിംഗ് േപായിന്റുകൾ 

iലല്ാതാകുകയും aവ aസാധുവായി നിലെകാllുകയും െചyും.  ഏെത ിലും കാരണtാൽ  ആർബിeൽ ബാ ് െ്രകഡി ് 
കാർഡ് തട ു വയ്kെpടുകേയാ aെലല് ിൽ സസ്െപൻഡു െചyെpടുകേയാ െചയ്താൽ , േശഖരിkെp  േപായിന്റുകൾ 

aസാധുവാകുnതായിരിkും, enാൽ ബാ ിന്െറ സവ്nം വിേവചനാധികാര്രപകാരം, കാർഡ് പുനഃsാപിkുnുെവ ിൽ 

േപായിന്റുകളും പുനഃsാപിkുതായിരിkും. 

10.12 േപായിന്റുകളുെട കണkു കൂ ൽ, ലാപ്സ്, റdാkൽ, aസാധുവാkൽ, െ്രകഡി ്, െഡബി ്, പുനഃsാപനം 

enിവെയkുറിcുll ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ തീരുമാനം anിമവും uറcതും കാർഡ് െമംബർ പാലിkുവാൻ 

ബാധയ്sവുമായിരിkും. 

10.13 വയ്ാപാരsാപനtിൽ ലഭയ്മായ റിവാർഡ് കാ േലാഗ് aെലല് ിൽ  റിവാർഡ് സർ ിഫിk ് enിവയിലുll സാമ്രഗികൾ  

(സാധന ൾ / േസവന ൾ) enിവയ്kായും, aെലല് ിൽ iൻsന്റ് റിഡംപ്ഷൻ, കയ്ാഷ് റിഡംപ്ഷൻ, ഗിഫ് ് വൗcറുകൾ 

enിവ uൾെpെട, enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാt, aതാതു െ്രകഡി ് കാർഡുകൾk് നിkിപ്തമായ രീതിയിലും 

നി ൾk് റിഡീം െചyാവുn േപായിന്റുകെളയാണ് റിഡീം െചyാൻ ലഭയ്മായ േപായിന്റുകൾ enതു െകാ ് 
aർtമാkുnത്. 

10.14 കാർഡ് െമംബെറ യഥാസമയം aറിയിcു െകാ ്, ബാ ിന്െറ ഏെത ിലും േ്രപാ്രഗാമുകളിൽ കാർഡു െമംബർ 

പെ ടുkുnതിനായി oരു തുക (iനിമുതൽ ''തുക'' en് വിളിkെpടും) െഡബി ു െചyുnതായിരിkും en് കാർഡ് െമംബർ 

മനsിലാkുnു. atരം തുക െഡബി ു െചയ്തതിനു േശഷം, കാർഡ് കാർഡ് െമംബറിന്െറ കാർഡിന്െറ uപേയാഗം 

സംബnിcു ബാ ് aയc േs ്െമന്റ് ലഭിc്  7 ദിവസtിനകം ആ േ്രപാ്രഗാമിൽ പെ ടുkാൻ താൽപരയ്മിലല് en തീരുമാനം 

കാർഡ് െമംബർ ബാ ിെന േരഖാമൂലം aറിയിkുn പkം, ആ തുക കാർഡ് െമംബറിന്െറ akൗ ിേലk് ബാ ് െ്രകഡി ് 
െചyുnതായിരിkും. 

10.15 oരു കാർഡ് െമംബർ oരു േs ്െമന്റ് ച്രകtിൽ േനടിയ േപായിന്റുകളുെട e ം കാർഡ് െമംബറിെന 

aറിയിkുnതായിരിkും. ഈ േപായിന്റുകൾ െകാ ് റിഡീം െചേy  രീതികളും aവയുെട നിരkുകളും ബാ ിന്െറ സവ്nം 

വിേവചന aധികാര ്രപകാരം ആയിരിkും, മുൻകൂർ aറിയിpുകൾ onുമിലല്ാെത ഏതുസമയtും നിരk് മാ ാവുnതാണ്. 

10.16  കാർഡ് െമംബർk് തൽkണം തെn േപായിന്റുകൾ തിരെ ടുt വയ്ാപാര sാപന ളിൽ റിഡീം െചyാവുnതാണ്, 

iതിന്െറ വിലാസ ൾ ബാ ് കാലാകാല ളിൽ കാർഡ് െമംബെറ aറിയിkുnതായിരിkും. atരം വയ്ാപാര 

sാപന ളിൽ നടtുn െചലവുകൾk് കാർഡ് െമംബർk് aധിക േപായിന്റ് സmാദിkാൻ കഴിയുnതാണ്. 

 കാലാകാല ളിൽ ആർബിeൽ ബാ ് oഴിവാkെp ി ുll െചലവഴിkലുകൾ oഴിെക, ഈ േ്രപാ്രഗാമിനു കീഴിൽ െ്രകഡി ് 
കാർഡുകളിൽ നടtെpടുn eലല്ാ െചലവുകൾkും േപായിന്റുകൾ േനടാൻ aർഹതയു ായിരിkും. നിലവിൽ 

േപായിന്റുകൾ േനടാൻ aർഹതയിലല്ാt ചിലവഴിkലുകൾ താെഴ പറയുnവയിൽ uൾെpടുnു, enാൽ iതിൽ മാ്രതം 

പരിമിതെp ിരിkുnിലല്: 
 ബാലൻസ് ്രടാൻസ്ഫറുകൾ  
 കയ്ാഷ് aഡ്വാൻസസ് 
 സാmtിക നിരkുകൾ (uദാ േല ് േപെമന്റ് ഫീസ്, മടkെp  െചkിനു േമലുll നിരk്, േസവന നിരkുകൾ, iടപാട് 

നിരkുകൾ) 
 തർktിലുll iടപാടുകൾ 
 െപേ്രടാൾ പmുകൾ / സർവീസ് േsഷനുകൾ enിവിട ളിൽ വരുtിയ ചിലവുകൾ 
 ഈ േ്രപാ്രഗാമിൽ േചരുnതിനായി നൽകുn േ്രപാ്രഗാം eൻേറാൾെമന്റ് ഫീസ് 
 iൻഷുറൻസ് സുരk(കൾ)kായി aടയ്kുn iൻഷുറൻസ് ്രപീമിയം 

10.17  ്രപസkമായ തീയതിയിൽ കാർഡ് സൗകരയ്ം പിൻവലിkെpെ ിേലാ aെലല് ിൽ റdാkെpെ ിേലാ aെലല് ിൽ കാർഡ് 

akൗ ിൽ കുടി ിക ബാkിയാകുെn ിേലാ േപായിന്റുകളുെട േശഖരണം, റിഡീം െചyൽ enിവ സാധയ്മാകുnതലല്. 
10.18  നി ൾk് േപായിന്റുകൾ മെ ാരു വയ്kിയിേലയ്kു മാ ാേനാ നി ളുെട ബാ ിന്െറ മ ു കാർഡുകളുമായി aതു 

േയാജിpിkാേനാ സാധയ്മലല്. enിരുnാലും, ചില േകസുകളിൽ ബാ ്, ത ളുെട സവ്nം വിേവചനാ aധികാര ്രപകാരം, ചില 



്രപേതയ്ക സ്കീമുകൾkായി േപായിന്റുകൾ ൈകമാ ം െചyാൻ aനുവദിkുnു ്, കാലാകാല ളിൽ നി െള 

aതിെനkുറിc് aറിയിkുnതായിരിkും. 

10.19 ബാ ിന്െറ േപായിന്റുകളുെട കണkു കൂ ൽ anിമവും uറcതും കാർഡ് െമംബർ പാലിkുവാൻ ബാധയ്sവുമായിരിkും, 

aത് oരു കാരണവശാകും തർkം unയിkാൻ കഴിയുnേതാ േചാദയ്ം െചyെpടാൻ കഴിയുnേതാ aലല്. 
10.20 കാർഡ് െമംബർ സmാദിc േപായിന്റുകൾ 24 മാസtിനകം റിഡീം െചയ്തി ിെലല് ിൽ, aതിന്െറ കാലാവധി കഴിയുnതും 

aസാധുവായി േപാകുnതായിരിkും. ഈ മാ ം ഡിസം 01, 2014 മുതൽ ്രപാബലയ്tിലാണ്. 24 മാസtിൽ കൂടുരൽ പഴkമുll 

റിഡീം െചyെpടാt േപായിന്റുകൾ ജൂൺ 30, 2015 മുതൽ കാലഹരണെpടാൻ ആരംഭിkും. 

10.21 േപായിന്റുകൾ റിഡീം െചyുnതിനുll aേപk നൽകുn സമയt് െ്രകഡി ് കാർഡിൽ ഓവർഡയ്ൂ u ായിരിkാേനാ, 

ആർബിeൽ ബാ ് സസ്െപൻഡ് െചയ്തേതാ ബ്േളാkു െചയ്തേതാ aവസാനിpിcേതാ ആയിരിkരുത്. 

10.22 േശഖരിkെp  േപായിന്റുകൾ ്രപാഥമിക കാർഡ് െമംബറിനു മാ്രതേമ റിഡീം െചyാൻ കഴിയുകയുllൂ, aഡീഷണൽ കാർഡ് 

െമംബറിനലല്. 
10.23 ആർബിeൽ ബാ ് കാലാകാല ളിൽ iഷയ്ൂ െചyുn േ്രപാ്രഗാം കാ േലാഗ് aെലല് ിൽ മ ു െമയിലറുകൾ enിവയിൽ 

വിശദീകരിcിരിkുnതു േപാെല വിവിധ റിവാർഡുകൾkായി, uദാഹരണtിന് വാ ൽ, േഷാpിംഗ്, ൈഡനിംഗ്, യാ്രത, 

വിേനാദം, ഫീ സ് കിഴിവുകൾ, ഫിനാൻഷയ്ൽ േസവന ൾ, െ്രകഡി ് കാർഡ് ap്േഡ ുകൾ enിവ, പ ാളിt വയ്ാപാര 

sാപന ളിൽ േപായിന്റുകൾ റിഡീം െചyാവുnതാണ്.  

10.24 കാർഡ് െമംബർ oരു റിഡംപ്ഷൻ aഭയ്ർtന പൂരിpിc് aതിൽ നൽകിയിരിkുn വിലാസtിൽ െമയിൽ െചyുകേയാ 

aെലല് ിൽ ഏ വും aടുtുll ആർബിeൽ കാർഡ് കsമർ സർവീസ് െസന്ററിൽ വിളിkുകേയാ െചyാവുnതാണ്. 

aവരവരുെട േപായിന്റുകളുെട റിഡംപ്ഷന്െറ നിലയും ഓപ്ഷനുകളും കാണുവാനായി കാർഡ് െമംബറിന് (മാർk്) െവബ്
ൈസ ് www.RBLBank.in സnർശിkാവുnതാണ്. 

10.25 റിഡംപ്ഷൻ സർ ിഫിk ിന്െറ /വൗcറുകൾ/ സmാന ൾ enിവയുെട െഡലിവറിയിൽ u ാകുn താമസtിേനാ aെലല് ിൽ 

ന tിേനാ ആർബിeൽ ബാ ് utരവാദി ആയിരിkുnതലല്. 
10.26 റിഡീം െചയ്ത േപായിന്റുകൾ, oരു സാഹചരയ്tിലും മ ു റിവാർഡുകൾkായി ൈകമാ ം െചyെpടാേനാ, റീഫ ് െചyാൻ 

കഴിയുnേതാ, മാറി വാ ാൻ കഴിയുnേതാ, പണtിനാേയാ െ്രകഡി ിനാേയാ ൈകമാ ം െചyാേനാ കഴിയുnതായിരിkിലല്, 
കൂടാെത, റിഡീം െചയ്ത atരം േപായിന്റുകൾ തിരിെക േപായിന്റുകളാkി മാ ാേനാ കഴിയിലല്. oരിkൽ മെ ാരു പാർ ്ണർ 

േലായൽ ി േ്രപാ്രഗാമിേലയ്k്, eെn ിലും uെ ിൽ, മാ ിkഴി ാൽ പിnീട് aത് തിരിെക ്രടാൻസ്ഫർ െചyാൻ സാധയ്മലല്. 
10.27 eലല്ാ റിവാർഡുകളും ലഭയ്തയ്kു വിേധയമായിരിkും, കൂടാെത ചില നിയ്രnണ ളും ബാധകമായിരിkും. റിഡംപ്ഷന്െറ 

നടപടി്രകമ ളും ഓേരാ റിവാർഡുകളുേടയും aധിക നിബnനകളും വയ്വsകളും കാർഡ് െമംബറിന് നൽകിയ റിഡംപ്ഷൻ 

സർ ിഫിk ിൽ /വൗcറുകളിൽ ്രപsാവിcി ു ്. 
10.28 ഏെത ിലും റിവാർഡുകളുെട റിഡംപ്ഷനുമായി ബnെp  aധിക ഭkണം, ഗതാഗതം, താമസ sലtിന്െറ ഏർpാടുകൾ, 

കുറിയർ enിവ മൂലമു ാകുn ഏെത ിലും ചിലവുകൾk് കാർഡ് െമംബർ മാ്രതമായിരിkും പൂർ  utരവാദി 
10.29 ൈഡനിംഗ്, യാ്രത aെലല് ിൽ േഹാ ൽ താമസ സൗകരയ് ൾ enിവയ്k് നൽകിയ oരു റിഡംപ്ഷൻ സർ ിഫിk ് oരു 

തിരിെകയാkലിന് വിേധയമലല്. eലല്ാ റിസർേവഷനുകളും നടേt തിന്െറയും aയാൾ/ aവർ റിഡീം െചyാൻ േപാകുn 

റിവാർഡിെന(കെള)kുറിc്  വയ്ാപാര sാപനെt( െള) aറിയിേk തിന്േറയും utരവാദിtം കാർഡ് െമംബറിനു 
മാ്രതമുllതാണ്. 

10.30 െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ uപേയാഗtാൽ ആക്ടിേവ ് ആകെpടുn ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ മ ് ആനുകൂലയ് ൾ, ഈ 

േ്രപാ്രഗാമിനു കീഴിൽ ലഭിkുn സാധന ൾkും േസവന ൾkും ബാധകമായിരിkുnലല്. 
10.31 ഏെത ിലും കുറവുകൾ, േകടുപാടുകൾ, േപായിന്റുകൾ uപേയാഗിkാtതുമായി ബnെp ് uയർnു വരുn െkയിമുകൾ 

aെലല് ിൽ ൈഡനിംഗ്, യാ്രത aെലല് ിൽ േഹാ ൽ താമസ സൗകരയ് ൾ enിവയ്kായി റിഡംപ്ഷൻ സർ ിഫിk ്  
uപേയാഗിkുേmാൾ, േപായിന്റുകളുെട റിഡംപ്ഷൻ വഴി േനടിയ ഏെത ിലും uൽpntിന്െറേയാ േസവനtിന്േറേയാ 

uപേയാഗം, വിപണ നിലനിൽp് സാധയ്ത enിവ uൾെpെട, enാൽ iതിൽ മാ്രതംപരിമിതെpടാt, േപായിന്റുകളുെട 

റിഡംപ്ഷൻ വഴി േനടുn ഏെത ിലും uൽpntിേനാ േസവനtിേനാ oരു തരtിലും ആർബിeൽ ബാ ് utരവാദി 
ആയിരിkുnതലല്. 

10.32 ഈ േ്രപാ്രഗാമിൽ േപായിന്റുകൾ േനടുnതും റിഡീം െചyുnതുമായി ബnെp ് വ ന കൂടാെത/ ദുരുപേയാഗം enിവ 

്രശdയിൽ െപ ാൽ, aത് േപായിന്റുകൾ aസാധുവാകുnതിനും െ്രകഡി ് കാർഡ് റdാkുnതിനും aവസാനിpിkുnതിനും 

കാരണമാകും 
10.33 റിവാർഡുകളുെട റിഡംപ്ഷൻ സമയt് കാർഡ് െമംബർ നൽകിയ വിവര ൾ, ആർബിeൽ ബാ ് aെലല് ിൽ aതിന്െറ 

വയ്ാപാര sാപന ൾ aഡ്മിനിസ്േ്രട ീവ്/ മാർk ിംഗ് uേdശയ് ൾkായി, കാർഡ് െമംബറിൽ നിnും സmതം േനടാെത തെn, 

േരഖാമൂലമുllേതാ ആലല്ാെതേയാ മ ു തരtിേലാ, uപേയാഗിേckാം. 

10.34 മുകളിൽ പറ തു ്രപകാരം aെലല് ിൽ മേ െത ിലും തരtിൽ, കാർഡ് െമംബർ റിഡംപ്ഷൻ െചyുേmാൾ uയർnു വരാവുn 

aെലല് ിൽ aധികമായി വരാവുn, സർkാരിന്, ഏെത ിലും aധികാരികൾk്, സമിതികൾk് aെലല് ിൽ പ ാളിt വയ്ാപാര 

sാപന ൾk് നൽേക ി വരുn ഏെത ിലും നികുതികൾkും, മ ു ബാധയ്തകൾkും നിരkുകൾkും കാർഡ് െമംബർ 

മാ്രതമായിരിkും പൂർ മായും utരവാദി. 
10.35 കാർഡ് െമംബറിന് ഏെത ിലും aറിയിp് നൽകാെത തെn, റിവാർഡുകളും, റിവാർഡിന്െറ വയ്വsകളും േപായിന്റുകൾ 

കണkാkുnതിന്െറ വയ്വസഥകൾ aെലല് ിൽ aടിsാനം aെലല് ിൽ ഈ േ്രപാ്രഗാമിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും ഏതു 
സമയtും റdാkാനും, മാ ാനും, പകരം വയ്kാനുമുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. േനടിയ 

േപായിന്റുകളുെട ബാധയ്ത onും iലല്ാെത തെn, ബാ ിന് ആവശയ്െമnു േതാnുn ഏതു സമയtും ഈ േ്രപാ്രഗാം 

താൽkാലികമായി നിർtി വയ്kാേനാ aെലല് ിൽ aവസാനിpിkാേനാ കഴിയുnതാണ്. 



10.36  ഈ േ്രപാ്രഗാമിനു കീഴിൽ പ ാളിt വയ്ാപാര sാപ ൾ, േകാ്രബാൻഡഡ് വാണിജയ് aെലല് ിൽ ബിസിനസ് eന്റി ി ്രപദാനം 

െചyുn/ െചയ്േതkാവുn സാധന ൾ കൂടാെത/ aെലല് ിൽ േസവന ൾ enിവയുെട തരം, ഗുണ നിലവാരം, aെലല് ിൽ 

uപേയാഗ kമത enിവയുമായി ബnെp ് ആർബിeൽ ബാ ് oരു വാറ ിേയാ ്രപാതിനിതയ്േമാ ്രപകടിpിkുകേയാ 

utരവാദിtം ഏൽkുകേയാ െചyുnിലല്. വയ്ാപാര സാധന ൾ, ബാധകമാകുേmാെഴാെk, നിർmാതാവിൽ നിnുll 

വാറ ി iൻേഫാർേമഷേനാെടാpമായിരിkും etുക, ആയതിനാൽ aതിെനkുറിcുll ഏതു aവകാശവാദ ളും 

പൂർ മായും നിർmാതാവ് aെലല് ിൽ േസവന ദാതാവ് aെലല് ിൽ േകാ്രബാൻഡഡ് വാണിജയ് aെലല് ിൽ ബിസിനസ് 

eന്റി ിെയ േനരി ് തn ബnെpേട താണ്. 

10.37 ഈ േ്രപാ്രഗാമിനു കീഴിൽ റിവാർഡുകളായി ലഭിkെp  സാധന ൾ aെലല് ിൽ േസവന ൾ enിവയുമായി ബnെp  ഏതു 
തർk ളും കാർഡ് െമംബറും സാധന ൾ aെലല് ിൽ േസവന ൾ നൽകിയ വയ്ാപാര sാപനവും തmിൽ 

തീർpാേk താണ്. atരം തർk ൾ പരിഹരിkുnതിേനാ aെലല് ിൽ ആ തർktിേനാടു തെnേയാ ആർബിeൽ 

ബാ ിന് oരു utരവാദിtവും u ായിരിkുnതലല്. 
10.38 ഓേരാ േ്രപാ്രഗാമും നിയ്രnിkെpടുnത് നി ിതമായ വയ്തയ്s നിബnനകളും വയ്വsകളും (iനി മുതൽ ''േ്രപാഗാം 

നിബnനകളും വയ്വsകളും' enു പരാമർശിkെpടും) aനുസരിcാണ്. enിരുnാലും, ഈ നിബnനകളും വയ്വsകളും, 

കാർഡ് െമംബർ കാരാറിൽ oരു തരtിലും oരു േഭദഗതികളും u ാkുകയിലല്, പരാമർശിkെpടുn, enാൽ iവിെട 

വയ്ാഖയ്ാനിkെpടാt, ഏതു നിബnനകളും കാർഡ് െമംബർ കാരാർ aനുസരിc് വയ്ാഖയ്ാനിkെpേ kാം. 

10.39 ഈ േ്രപാ്രഗാമും ഏെത ിലും റിവാർഡ് പൂർtീകരണവുമായും ബnെp  കാർഡ് െമംബറിന്െറ ഏെത ിലും വാkാലുll 

aെലല് ിൽ iലക്േ്രടാണിക് നിർേdശ ൾk് aെലല് ിൽ േചാദയ് ൾk് ആർബിeൽ ബാ ് ത ളുെട utമ വിശവ്ാസേtാെട 

്രപതികരിkുnതായിരിkും, ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ utമ വിശവ്ാസേtാെടയുll atരം ്രപവൃtികളുമായി 
ബnെp ുll ഏെത ിലും ന ം, േകടുപാടുകൾ, ബാധയ്ത, ചിലവുകൾ enിവയ്െkതിെര േനരിേ ാ, aലല്ാെതേയാ aവകാശ 

വാദമുnയിkാനും കു ം ചുമtാനും കാർഡ് െമംബറിന് aവകാശമിലല്ാtതുമാണ്, aതിെനതിെരയുll നാശ ന ൾk് 
കാർഡ് െമംബർ ആർബിeൽ ബാ ിന് ന പരിഹാരം നൽേക തും, ബാ ിെന ന ളിൽ നിn് oഴിവാേk തുമാണ്. 

10.40 ഈേ്രപാ്രഗാമിെന സംബnിkുn eലല്ാ േചാദയ് ളും േഫാൺ വഴി 24-മണിkൂർ ബാ ിൽ aെലല് ിൽ cardservices@rblbank.com 

aെലല് ിൽ കാലാകാല ളിൽ ബാ ് നിർേdശിkുnതു േപാെലേയാ aവതരിpിkാവുnതാണ്. 

10.41 കാർഡ് െമംബർ ഈ േ്രപാ്രഗാമിൽ പെ ടുkുkാൻ സmതിkു nതിന് ബാ ് aനുമതി നൽkുn വയ്വsകളിൽ onാണ് 

േ്രപാഗാം നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും iതിനാൽ aട ിയിരിkുn നിബnനകളും വയ്വsകളും aയാൾ/ aവർ 

sിരീകരിkുകയും സmതിkുകയും േവണെമnത്. 

10.42 േമൽ പറ ത് കൂടാെത, േപെമന്റ് േഹാളിേഡ േ്രപാ്രഗാം uൾെpെട, enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാt, ചില മൂലയ് 

വർdിത േ്രപാ്രഗാമുകൾ കൂടി ബാ ് കാർഡ് െമംബർമാർk് നൽകുnു ്. ഈ േ്രപാ്രഗാം ചില നി ിത നിബnനകൾkും 

വയ്വsകൾkും ബാധകമായി ായിരിkുെമnും കൂടാെത ബാ ് തന്െറ സവ്nം വിേവചനാ aധികാര ്രപകാരം, തിരെ ടുt 

ചില uപേഭാkാkൾkു മാ്രതമായി ആയിരിkും മൂലയ് വർdിത ആനുകൂലയ് ൾ ്രപദാനം െചyുnെതnും 

വയ്kമാkിയി ു ്. 
11.  24 മണിkൂർ uപേഭാkൃ േസവനം 
11.1  െടലിേഫാണിൽ നിർേdശ ൾ നൽകിെkാ ്, വിവര ളിേലയ്kുll ്രപാപയ്ത സുഗമമാkാനും നി ളുെട കാർഡിൽ 

iടപാടുകൾ നടtുnതിനും ബാ ് നി ൾk് വിവര ളും സൗകരയ്വും ്രപദാനം െചyുnതായിരിkും. ബാ ് iത് ചിലേpാൾ 

മാനവ്ലാേയാ aെലല് ിൽ oരു ഓേ ാേമ ഡ് സംവിധാനമാേയാ aംഗീകരിkുnതാണ്. enിരുnാലും, െടലിേഫാണിൽkൂടി 
നൽkുn/ നടpിലാkുn വിവരtിന്െറ/ iടപാടിന്െറ ്രപകൃതം ബാ ് ത ളുെട സവ്nം വിേവചനാധികാര ്രപകാരം 

തീരുമാനിkുnതായിരിkും. oരു aഭയ്ർtന േ്രപാസs് െചyെpടുnതിനു മുm്, കാർഡ് െമംബറിന്െറ തിരിcരിയൽ 

sിരീകരിkുnതിനുll aവകാശം ബാ ിനു ്. ഈ സൗകരയ്ം uപേയാഗെpടുtുവാനായി, oരു െടലിേഫാൺ േപഴ്സണൽ 

ഐഡന്റിഫിേkഷൻ നmർ (ടി-പിൻ)  നി ൾkു നൽകുnതായിരിkും. 

11.2  atരം നിർേdശ ളുെട േമൽ uേdശശുdിേയാെട ബാ ് നടtുn ്രപവൃtികൾk്  ബാ ിെന ബാധയ്തയുllവരാkുകയിെലല്n് 
കാർഡ് െമംബർ സmതിkുnു. 

11.3   ബാ ് ത ളുെട സവ്nം വിേവചനാധികാര ്രപകാരം, atരം നിർേdശ ൾ േടpു െചyുകേയാ aെലല് ിൽ െറേkാർഡ് 

െചyുകേയാ െചyുnതായിരിkും, eെn ിലും നിയമ നടപടികൾ u ൗകുn പkം atരം െടലിേഫാണിക് നിർേdശ ളുെട 

േരഖകൾ െതളിവായി സവ്ീകരിkുnതുമായിരിkും. 

11.4 നി ളുെട aഭയ്ർtന ്രപകാരം, കാർഡ് akൗ ുമായി ബnെp  സവ്കാരയ്വും രഹസയ് സവ്ഭാവവുമുll സാmtിക 

വിവര ൾ (നി ൾ ആവശയ്െp ത്) i-െമയിലായി (ബാ ിൽ രജിsർ െചyെp  i-െമയിൽ a്രഡsിേലയ്k്) നി ൾk് 
aയcു തരുnതായിരിkും; atരം വിവര െളkുറിc് മൂnാം കkിയ്k് aറിവു ലഭിkുകയാെണ ിൽ aതിന് oരു 
കാരണവശാലും ബാ ിെന utരവാദിയാkാൻ പാടിലല്.  

11.5 atരം നിർേdശ ൾ പിnുടരുnതിന് ബാ ിന്െറ ബാ ിന്െറ ഭാഗtു നിnും ആtാർtമായ പരി്രശമം u ാകുകയും, 

നി ളുെട eലല്ാ aെലല് ിൽ ഏെത ിലും നിർേdശ ൾkു േമൽ uടനടി നടപടി eടുkുnതിനു കഴിയാതിരിkുകേയാ 

aെലല് ിൽ aതിനു വരുn കാലതാമസtിേനാ ബാ ് utരവാദി ആയിരിkുnതലല്. 
11.6   atരം നിർേdശ ൾ യഥാർtമെലല്nും ആ സൗകരയ്ം പിൻവലിkുnതിനും താൽkാലികമായി നിർtിവയ്kുnതിനും 

നയ്ായമായ കാരണ ളുെ nു ബാ ് വിശവ്സിkുെn ിൽ ആ നിർേdശ ൾ നടpിലാkാതിരിkുnതിനുll aവകാശം 

ബാ ിനു ്. 
11.7  ബാ ് നടtിയ ഏെത ിലും iടപാടുകളിെല iന ളിേലാ aെലല് ിൽ വിശദാംശ ളിേലാ eെn ിലും ൈവരുd ൾ 

കാണെpടുെn ിൽ, ബാ ിൽ നിnും aഡ്ൈവസ് ലഭിc് മുpത് (30) ദിവസ ൾkകം atരം ൈവരുdയ്െtkുറിc് 
ബാ ിെന aറിയിേk  ബാധയ്ത നി ൾkുllതാണ്.  



11.8  ബാ ് നി ൾkു നൽകുn ഈ സൗകരയ്ം പരിഗണിc്, നി ൾ ആ സൗകരയ്ം uപേയാഗിkുn കാരണtാൽ aെലല് ിൽ 

aതിന്െറ aനnരഫലമായി ബാ ിന് വnു ഭവിkുn, aനുഭവിേk ി വരുn, കടnു േപാേക ി വരുn ്രപവൃtികൾ, 

െkയിമുകൾ, ഡിമാന്റുകൾ, നിയമ നടപടികൾ, ന ൾ, േകടുപാടുകൾ, ചിലവുകൾ, നിരkുകൾ നി ൾ iതിനാൽ 

ന പരിഹാരം െചേy തും, iതിെനാnിനും ബാ ിെന ബാധയ്sനാേk തും പാടിലല്ാtതാണ്. 

12.  iന്റർെന ് ബാ ിംഗ്  

12.1  ഏെത ിലും iന്റർെന ് iടപാടകൾ നടtുേmാൾ, വിേദശ വിനിമയtിന്െറ ഏെത ിലും iടപാടുകൾ, േഫാറിൻ eക്സ്
േച ് മാേനജ്െമന്റ ആക്ട് 1999, iൻേഫാർേമഷൻ െടക്േനാളജി ആക്ട് 2000, കൂടാെത കാലാകാല ളിൽ ബാധകമാകുn aതിനു 
കീഴിലുll ഏെത ിലും ച ൾ, നിയ്രnണ ൾ, വിjാപന ൾ, മേ െത ിലും നിയമ ൾ enിവ 

aനുസരിcായിരിkുെമn് നി ൾ സmതിkുnു. ബാ ് ത ളുെട സവ്nം വിേവചനാധികാര ്രപകാരം,  മെ ാരു വയ്kി 
നി ളുെട akൗ ് വിവര ൾ aനധികൃതമായി uപേയാഗിkുnതിൽ നിnും തടയുnതിനായി, നി ൾ നടtുn ചില 

iന്റർെന ് iടപാടുകൾ നിരസിേckാവുnതാണ്. 

12.2.  ഈ സൗകരയ്ം uപേയാഗെpടുtുnതിനായി നി ൾk് oരു ്രപേതയ്ക വയ്kിഗത തിരിcറിയൽ നmർ (േപഴ്സണൽ 

ഐഡന്റിഫിേkഷൻ നmർ, പിൻ) നൽകുnതായിരിkും. ഈ നmരിന്െറ സുരkയുെട വയ്kിഗത utരവാദിtം നി ൾkു 
മാ്രതമുllതായിരിkും, കൂടാെത, മേ െതാരു വയ്kിയുമായി iതു പ ു വയ്kാേനാ aെലല് ിൽ aവർkു െവളിെpടുtാേനാ 

പാടിലല്. 
12.3 inയ്ൻ സർkാർ നിേരാധിcി ുllതും നിയമ വിരുdമാെണn് ്രപഖയ്ാപിcി ുllതുമായ െഗയ്മിംഗ്, a ീല െവബ്ൈസ ുകൾ 

സnർശിkുnതിന് ഈ കാർഡ്/ കാർഡ് നmർ uപേയാഗിkിലല് en് നി ൾ സmതിkുnു. നി ൾ a െന െചyുnുെവ ിൽ, 

നി ൾെkതിെരയുll ഏെത ിലും നിയമ നടപടിയ്k് നി ൾ ബാധയ്sനാകുnതും, ബാ ിന് aതിൽ utരവാദിtം 

u ായിരിkുnതുമലല്.  
12.4 െവബ്ൈസ ുകളിൽ aട ിയി ുll വിവര ൾ മാ ൾkു വിേധയമാണ്. ബാ ിന്െറ സംവിധാനം, പാs്േവഡിന്െറ 

ദുരുപേയാഗം, ഏെത ിലും വിവരtിന്െറ ദുരുപേയാഗം enിവ uൾെpെട, enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാt, ബാ ് 
െവബ്ൈസ ിന്െറ aനധികൃതമായ uപേയാഗം നിേരാധിkെp ി ുllതാണ്. നി ൾ a െന െചyുn പkം, 

iൻേഫാർേമഷൻ െടക്േനാളജി ആക്ട് 2000, കൂടാെത ആ സമയt് ബാധകമായ മ ു നിയമ ൾ enിവയുെട ച ൾ 

aനുസരിc് നി ൾ നിയമ നടപടിയ്k് വിേധയനാകുnതായിരിkും. 

12.5 ബാ ് നി ൾkു നൽകുn iന്റർെന ് സൗകരയ്ം പരിഗണിc്, നി ൾ ആ സൗകരയ്ം uപേയാഗിkുn കാരണtാൽ aെലല് ിൽ 

aതിന്െറ aനnരഫലമായി ബാ ിന് വnു ഭവിkുn, aനുഭവിേk ി വരുn, കടnു േപാേക ി വരുn ്രപവൃtികൾ, 

െkയിമുകൾ, ഡിമാന്റുകൾ, നിയമ നടപടികൾ, ന ൾ, േകടുപാടുകൾ, ചിലവുകൾ, നിരkുകൾ നി ൾ iതിനാൽ 

ന പരിഹാരം െചേy തും, iതിെനാnിനും ബാ ിെന ബാധയ്sനാേk തും പാടിലല്ാtതാണ്. 

12.6 eെn ിലും കാരണം കാണിkാെതയും aെലല് ിൽ aതുമായി ബnെp ് ഏെത ിലും േനാ ീസുകൾ നൽകാെതയും 

iന്റർെന ിേലയ്kുll uപേയാkാവിന്െറ ്രപേവശനം തടയുnതിനുll aവകാശം ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

 വൺൈടം പാs്േവഡിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും 

1. ബാ ് സിstിൽ േരഖെpടുtിയി ുll െമാൈബൽ േഫാൺ നmരിേലയ്k് eസ്eംeസ് വഴി aയയ്kുn oരു o tവണ 

പാs്േവഡ് ആണ oടിപി. iന്റർെന ് വഴി aെലല് ിൽ െമാൈബൽ ബാ ിംഗ് വഴി െ്രകഡി ് കാർഡ് uപേയാഗിcു െകാ ് 
iടപാടുകൾ നടtാൻ oടിപി aതയ്ാവശയ്മാണ്. െ്രകഡി ് കാർഡ് സമർpിേk തായി വരാt iടപാടുകൾk്, aതായത് 

iന്റർെന ് ഐവിആർ തുട ിയവയിൽkൂടിയുll iടപാടുകൾkാണ് oരു oടിപി സൃ ിkുnത്, aതു സൃ ിcു കഴി ് 15 

മിനു ു വെര മാ്രതേമ aതിനു സാധുതയുllൂ. 

2. െമാൈബൽ േഫാൺ േസവന ദാതാവിെന (kെള) ബാധിkുn ഘടകം ( ൾ), aെലല് ിൽ ബാ ിന്െറ നിയ്രnണtിന് apുറമുll 

ഘടക ൾ മൂലവും oടിപി ലഭിkുnത് ൈവകാേനാ തടsെpടാേനാ സാധയ്തയുെ n് നി ൾ മനsിലാkുകയും 

സmതിkുകയും െചyുnു. oടിപിയുെട െഡലിവറി ബാ ് uറpു നൽകുnിലല്.  താെഴ പറയുnവയിൽ നിnും uയർnു വരുn 

aേ ാർണിയുെട ഫീസ് aടkമുll ഏെത ിലും ന ം aെലല് ിൽ േകടുപാടുകൾk്  ബാ ്, aതിന്െറ ഡയറക്ടർമാർ, 

ഓഫീസർമാർ, ജീവനkാർ, ഏജന്റുമാർ enിവെര മുഴുവനാേയാ ഭാഗികമാേയാ, േനരിേ ാ aലല്ാെതേയാ കു kാരായി  
കാണുകയിെലല്n്  കാർഡ് െമംബർ സmതിkുnുഃ 

a. oരു eടിപിയുെട േനാൺ-െഡലിവറി, ൈവകിയ െഡലിവറി, aെലല് ിൽ െത ായ iടtിൽ നടtിയ െഡലിവറി 
b. akാരണtാൽ െ്രകഡി ് കാർഡിൽ പരാജയെp  aെലല് ിൽ നടtാൻ കഴിയാെത േപായ iടപാട് 
c. oടിപിയുെട ദുരുപേയാഗം, aനധികൃത uപേയാഗം, ന െpടൽ, േമാ ിkെpടൽ enിവ കാരണമു ാകുn aെലല് ിൽ 

aനുഭവിേk ി വn ഏെത ിലും ന ം aെലല് ിൽ േകടുപാട്. 
3. oടിപിയുെട സുരkയുമായി ബnെp ്, ബാ ് ത ളുെട സവ്nം വിേവചന aധികാര ്രപകാരം കാലാകാല ളിൽ 

നിർേdശിkുn eലല്ാ ആവശയ്കതകളും നിർേdശ ളും മാനദണ്ഠ ളും കാർഡ് െമംബർ പാലിേk താണ്. 

േമൽpറ തിന്െറ സാമാനയ്തയ്k് മുൻവിധിെയാnും കൂടാെത, മെ ാരു വയ്kിെയ oടിപി uപേയാഗിkുവാൻ കാർഡ് 

െമംബർ oരിkലും aനുവദിkരുത്. 

4. oടിപി രഹസയ്മായി സൂkിേk  utരവാദിtം കാർഡ് െമംബറിനുllതാണ്. കാർഡ് െമംബർ മെ ാരു കkിയ്k് oടിപി 
െവളിെpടുtാൻ പാടുllതലല്, കൂടാെത, മ ു കkികൾ oടിപി/ പാs്േവർഡ് മനsിലാkുnേതാ aെലല് ിൽ aത് aവർk് 
െവളിെpടുtുnേതാ തടയുnതിനായി ആവശയ്മായ നടപടികൾ സവ്ീകരിേk താണ്. oടിപിയുെട aതുേപാെല തെn oടിപി 
സവ്ീകരിkുn െമാൈബൽ േഫാൺ aെലല് ിൽ uപകരണം enിവയുെട സുരk uറpാkുകയും iവ aനധികൃതമായ 

uപേയാഗtിൽ നിnും സംരkിkുകയും െചേy  utരവാദിtം കാർഡ് െമംബറിനുllതാണ്. 

5. oടിപി uപേയാഗിc് നടtുn eലല്ാ iടപാടുകൾkുമുll utരവാദിtം കാർഡ് െമംബറിനാണ്. 



6. താെഴ പറയുn സnർഭ ളിൽ, കാർഡ് െമംബർ 24-മണിkൂർ കsമർ സർവീസിൽ വിളിc് uടൻ തെn ബാ ിെന 

aറിയിേk താണ്ഃ 
(i) (i) ബാ ിൽ രജിsർ െചയ്ത ഏെത ിലും നmർ aെലല് ിൽ uപകരണംന െpടുകേയാ േമാ ിkെpടുകേയാ െചയ്താൽ, 

aെലല് ിൽ uേdശിcതുേപാെല ്രപവർtിkാൻ പരാജയെpടുnു e ിൽ,  (ii) കാർഡ് െമംബർ ഏെത ിലും oടിപിയുെട സുരk 

aെലല് ിൽ രഹസയ്സവ്ഭാവം ന െp ുെവn് കെ tിയാൽ aെലല് ിൽ a െന സംശയിkാൻ മതിയായ കാരണം u ് 
e ിൽ aെലല് ിൽ oടിപിയുെട ഏെത ിലും aനധികൃത uപേയാഗം u ായാൽ, (iii) oടിപി സൃ ിkുവാൻ aെലല് ിൽ 

സവ്ീകരിkുവാൻ കാർഡ് െമംബർ uപേയാഗിc ഏെത ിലും െമാൈബൽ േഫാൺ aെലല് ിൽ മ ് uപകരണം 

(സാഹചരയ്മനുസരിc്) ന െp ാൽ, മാ ുnുെവ ിൽ  opം / aെലല് ിൽ നmർ മാറുെn ിൽ. േമൽ പറ വയിൽ ഏെത ിലും 

പാലിkുവാൻ പരാജയെpടുnതിൽ നിnും u ാkുn aെലല് ിൽ aതുമായി ബnെp ് u ാകുn eലല്ാ ന ൾkും 

aനnരഫല ൾkും കാർഡ് െമംബർ മാ്രതമായിരിkും utരവാദി. കാർഡ് െമംബറിന്െറ a്രശd കാരണം oടിപിയുെട 

ദുരുപേയാഗം, ന ം, േമാഷണം enിവയാൽ uയർnു വരുn സാmtിക ന ൾ കാർഡ് െമംബർ തെn വഹിkുകയും 

കാർഡിന്െറ റdാkലിനു കാരണമാകുകയും െചയ്േതkാം. 
7. oടിപി ദുരുപേയാഗം െചyെpടുnുെവേnാ aെലല് ിൽ ശരിയായ aംഗീകാരം iലല്ാെത uപേയാഗിkുnുെവേnാ en് ബാ ് 

വിശവ്സിkുnുെവ ിൽ, ഏെത ിലും iടപാടുകൾ നടtുnത് നിരസിkുവാനുll aവകാശം ബാ ിനു ്. 

8. ബാ ിന് ത ളുെട സmൂർ  വിേവചന aധികാര ്രപകാരം കാലാകാല ളിൽ ഏത് സമയtും, േനാ ീസ് onും നൽകാെതയും 

കാരണ ൾ onും നൽകാെതയും, oടിപിയുെട uപേയാഗം റdാkുകേയാ aെലല് ിൽ മാ ിവയ്kൽ aെലല് ിൽ േഭദഗതി 
വരുtൽ enിവ ആവശയ്െpടുകേയാ െചയ്േതkാം, iതിന്െറ ഫലമായി u ാകുn േകടുപാടുകൾേkാന ൾേkാ ബാ ് 
utരവാദി ആയിരിkുnതുമലല്. 

13.  iൻഷുറൻസ് ആനുകൂലയ് ൾ 
 iൻഷുറൻസ് പരിരk / സൗകരയ് ൾ ്രപദാനം െചyുn ബnെp  iൻഷവ്റൻസ് കmനിയുെട നി ിത നിബnനകൾkും 

വയ്വsകൾkും പുറേമ, ഈ നിബnനകളുെടയും വയ്വsകളുെടയും ആവശയ്tിനായി, iനിpറയുn നിബnനകളും 

വയ്വsകളും atരം iൻഷവ്റൻസ് പരിരk നിയ്രnിkും: 
13.1  iൻഷവ്റൻസ് പരിരk കാർഡുകൾ േതാറും വയ്തയ്ാസെp ിരിkുnു. ്രപേതയ്ക ആർബിeൽ ബാ ് കാർഡ് / േകാ്രബാൻഡഡ് 

കാർഡിന്െറ കീഴിൽ കാർഡ് െമംബർk് നൽകിയ നിർdി  േകാംpിെമന്ററി iൻഷവ്റൻസ് പരിരk പരിേശാധിc് 
മനsിലാkിയിരിേk ത് aതയ്ാവശയ്മാെണn് കാർഡ് െമംബർ മനsിലാേk താണ്. 

13.2  ഏെത ിലും കാർഡിനു േമൽ നൽകുn ഏെത ിലും േകാംpിെമന്ററി iൻഷവ്റൻസ് പരിരk / സൗകരയ് ൾ, eെn ിലും 

uെ ിൽ  , കാർഡിന്െറ ഏെത ിലും oേnാ aതിലധികേമാ ്രപേതയ്ക കാ ഗറിയിൽ / തരtിൽ ലഭയ്മാേയkിലല് en്കാർഡ് 

െമംബർ വയ്kമായി മനsിലാkിയിരിേk താണ്. 

13.3 iൻഷവ്റൻസ് പരിരk ബാ ് നൽകുകയിലല്. oഴിവാkലുകൾ / പരിമിതികൾ, െkയിം ്രപ്രകിയ enിവ, ബnെp  iൻഷവ്റൻസ് 

കmനി iഷയ്ൂ െചyുnനയ ൾk് aനുസരിc് ബാധകമായിരിkും.  atരം iൻഷവ്റൻസ് പരിരkയ്kുll ്രപീമിയം തുക 

കാർഡ് െമംബർ aടയ്kുnതായാലും aെലല് ിലും, ഏതു തരtിൽ നൽകെpടുn iൻഷവ്റൻസ് ആയാലും ആർബിeൽ ബാ ് 
oരു തരtിലും aതിനു utരവാദി ആയിരിkിലല് en് കാർഡ് െമംബർ സ്പ മായി മനsിലാkിയിരിേk താണ്. 

 atരം iൻഷവ്റൻസ് പരിരkയുമായി ബnെp  eലല്ാ aവകാശവാദ ളും / കാരയ് ളിലും ബnെp  iൻഷവ്റൻസ് കmനി 
മാ്രതമായിരിkും പൂർണ utരവാദി enും atരം iൻഷുറൻസുമായി ബnെp ് uയർnു വരുn വിഷയ ളുമായി 
ബnെp ് ബാ ിെന oരു തരtിലും utരവാദിയായി കരുതാൻ സാധിkിലല് enും നി ൾ സmതിkുnു ്, aത് atരം 

iൻഷുറൻസ് പരിരkകളിെല നയ്ൂനതേയാ പിശേകാ, ന പരിഹാരtിന്െറ റിkവറിേയാ േപെമന്േറാ, െkയിമുകളുെട നിയമ 

നടപടിേയാ aെലല് ിൽ െസ ിൽെമന്േറാ enു തെnയായാലും atരം വിഷ ൾ eലല്ാം തെn ബnെp  iൻഷുറൻസ് 

കmനിെയ േനരി ് േബാധയ്െpടുേt തും പരിഹരിേk തുമാണ്, ആർബിeൽ ബാ ിെന iതിൽ നിെnലല്ാം oഴിവാkുകയും 

iതുമായി ബnെp  oരു ആശയ വിനിമയവും ആർബിeൽ ബാ ് േ്രപാtാഹിpിkുnതുമായിരിkിലല്. enിരുnാലും, 

െkയിം േഡാകയ്ുെമന്േറഷന്െറ േശഖരണെtkുറിc് ആർബിeൽ ബാ ് aറിയിkുnതിന് സഹായിkുn (enാൽ aതിനു 
ബാധയ്sമലല്ാt) ചില iൻഷുറൻസ് പരിരkകൾk് േമൽpറ വയിൽ ചില oഴിവാkലുകൾ u ായിരിkുnതാണ്. 

atരം iൻഷുറൻസ് പരിരkകൾ വിൽkുേmാൾ iവെയkുറിെcലല്ാം നി െള aറിയിkുnതായിരിkും. 

13.4 ്രപസkമായ iൻഷവ്റൻസ് േപാളിസിയുെട ്രപാബലയ്tിലുll നിബnനകൾ aനുസരിcു മാ്രതേമ കാർഡ് െമംബർk് 
നൽകെp ി ുll iൻഷവ്റൻസ് പരിരk ലഭിkുകയുllൂ enും, കൂടാെത, സാധുവായ കാർഡിെനാpം oരു കാർഡ് െമംബറായി 
നിലനിൽkുnിടേtാളം കാലം മാ്രതേമ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറoരു കാർഡ് െമംബറായി തുടരാൻ കഴിയുകയുllൂ enും 

ഏെത ിലും കാരണtാൽ കാർഡ് പിൻവലിcാൽ (താൽkാലികമായി ആയാലും aെലല് ിൽ sിരമായി ആയാലും) 

തൽഫലമായി കാർഡ് െമംബർഷിp് aവസാനിkുn തീയതി മുതൽ atരം iൻഷവ്റൻസ് പരിരkയുെട ആനുകൂലയ് ൾ 

ലഭിkുnത് aവസാനിkുകയും െചyുെമn് കാർഡ് െമംബർ മനsിലാkുnു. കൂടാെത, ഈ കാർഡ് െമംബർഷിp് 
്രപാബലയ്tിലായിരിkുേmാൾ തെn, ആർബിeൽ ബാ ്  മുൻകൂർ േനാ ീസ് enും നൽകാെത തെn ഏതു സമയtും  

(aതിന്െറ സവ്nം വിേവചനാധികാരം ്രപകാരം / aെലല് ിൽ aതിന് ഏെത ിലും കാരണ ൾ നൽകാെതയും) atരം 

iൻഷവ്റൻസ് പരിരkയുെട ആനുകൂലയ് ൾ താൽkാലികമായി നിർtിവയ്kുകേയാ, പിൻവലിkുകേയാ റdാkുകേയാ 

െചyാവുnതാണ്, കൂടാെത, ഈ ആനുകൂലയ്ം തുടരാനുll യാെതാരു ബാധയ്തയും ആർബിeൽ ബാ ിന് u ായിരിkുnതലല്. 
 13.5 ്രപസkമായ iൻഷുറൻസ് േപാളിസിയിൽ സൂചിpിcിരിkുn ആനുകൂലയ് ൾ, ബnെp  iൻഷവ്റൻസ് കmനി നൽകുn 

atരം പരിരkകളുെട aതാതു iൻഷവ്റൻസ് േപാളിസികളുെട കാലാവധി സമയt് ഏെത ിലും ന ം സംഭവിkുn പkം  

കാർഡ് െമംബറിനു നൽകെpടുn പരമാവധി തുകയാണ്. 
14.  ബാലൻസ് ്രടാൻസ്ഫർ  
14.1  ബാലൻസ് ്രടാൻസ്ഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും പരിേശാധിkുക. 



15.  മൂnാം കkി / േസവന ദാതാവിന്െറ നിയമനം 

15.1  ബാ ്, aതിന്െറ സവ്nം വിേവചനാധികാര ്രപകാരം, േഫാൺ aെലല് ിൽ മേ െത ിലും മാർg ളിലൂെട േസവനം നൽകാൻ 

മൂnാം കkികെള / േസവന ദാതാkെള നിേയാഗിkാം. റഫറൻസ് പരിേശാധന, ഡാ ാ eൻ്രടി ബാk് ഓഫീസുമായി ബnെp  

്രപവർtന ൾ, െ്രകഡി ് ബയ്ൂേറാ വഴിയുll പരിേശാധന, െ്രകഡി ് പരിേശാധന, കാർഡിെല ഏെത ിലും ഔ ്sാൻഡിംഗിന്െറ 

വീെ ടുkൽ aെലല് ിൽ ബാ ിേലയ്kുll കുടി ികൾ തിരിെcടുkാൻ നിയമം aനുവദിkുn മേ െത ിലും നടപടി enിവ 

uൾെpെട, enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാt ചില നടപടികൾkായി ബാ ് മൂnാം കkി / േസവന ദാതാkൾ enിവെര 

നിേയാഗിേckാം.  enിരുnാലും, ബാ ് മൂnാം കkിയുെട aനാsയുേടേയാ  ്രപവൃtിയുേടേയാ aനnരഫല ൾk് 
ബാ ് utരവാദി ആയിരിkിലല്. ഔ ്sാൻഡിംഗ് കുടി ിക / തുക തിരിcുപിടിkാൻ ബാ ിനു ചിലവാകുn eലല്ാ 

നിരkുകൾkും െചലവുകൾkും പുറേമ  കളkനു േവ ി മൂnാം കkി േസവന ദാതാkൾk് നൽകുn eലല്ാ േപെമന്റുകളും 

ന സാധയ്തകളും നി ളുെട ചിലവിലായിരിkണം. 

15.2  കുടി ിക േശഖരണം, നിയമപരമായ െചലവുകൾ പലിശേയാെടാpമുll  ഡിസ്്രകീഷണറി തുകകൾ enിവയുമായി ബnെp  

eലല്ാ െചലവുകൾkും, ഈ വിഷയം ഏജന്റിനു റഫർ െചേy േതാ, േപെമന്റിന്െറ aടവിനായി നിയമ നടപടികൾ  

eടുേk ി വരികേയാ െചേy ത് aതയ്ാവശയ്മാകുേmാഴും നി ൾ  മാ്രതമായിരിkും utരവാദി. 

16. െ്രകഡി ് കാർഡ് വീ ുംനൽകലും മാ ിെയടുkലും 

16.1  നി ളുെട കാർഡ് വികലമാകുകേയാ / നാശമാകുകേയാ വികൃതമാkെpടുകേയാ, ന െpടുകേയാ േമാ ിkെpടുകേയാ 

െചയ്താൽ, ബാ ിന്െറ ഏെത ിലും ശാഖകളിൽ നിn് oരു പകരം െ്രകഡി ് കാർഡ് ആവശയ്െpടുകേയാ, aെലല് ിൽ 24 മണിkൂർ 

േടാൾ ്രഫീ നmർ 1800 121 9050 കsമർ സർവീസിൽ വിളിc് aഭയ്ർtന aറിയിkുകേയാ െചyാവുnതാണ്. atരമുll eലല്ാ 

പകരം െ്രകഡി ് കാർഡുകളും ബാ ിന്െറ വിേവചനാധികാര ്രപകാരവും മാ ി നൽകുn സമയt് നിലനിൽkുn നിരkുകൾ  

്രപകാരവുമായിരിkും നൽകുക. േകടുപാടുകൾ പ ിയ കാർഡ് uപേയാഗിkാൻ പാടിലല്. കാnിക സ്്രടിp് േമൽകൂടി കുറുെക 

മുറിc് uടൻ തെn ബാ ിൽ തിരിെക etിേk താണ്. െ്രകഡി ് കാർഡിെല ചിp് (ഏെത ിലും uെ ിൽ) aതു ര ായി 
മുറിcു െകാ ് ദയവായി നശിpിkുക. ജൂൈല 1, 2011 മുതൽ ്രപാബലയ്tിൽ, േക്രn ്രപതയ്k നികുതി േബാർഡ് oരു aറിയിp് 
്രപകാരം, െ്രകഡി ് കാർഡുകൾ മാ ി നൽകുnതിേനാ വീ ും നൽകുnതിേനാ ull aേപkേയാെടാpം പാൻ വിശദാംശ ൾ 

നൽേക ത്  നിർബnമാണ്. 

17 വിലാസtിന്േറയും െടലിേഫാൺ നmറുകളുേടയും മാ ം 

17.1 നി ളുെട വിലാസം കൂടാെത / aെലല് ിൽ െടലിേഫാൺ നmരിൽ ഏെത ിലും മാ ം വരുെn ിൽ കാലാകാല ളിൽ ബാ ് 
വിjാപനം െചyുnതു ്രപകാരമുll വിലാസtിൽ ബാ ിൽ aെലല് ിൽ നിയുk കsമർ സർവീസ് േക്രn ളിൽ 

േരഖാമൂലേമാ െടലിേഫാൺ വഴിേയാ കാർഡ് െമംബർ യഥാവിധി ബാ ിെന aറിയിേk താണ്. വിലാസം മാ ുnതിനുll 

ഏെത ിലും aേപkേയാെടാpം സവ്യം സാkയ്െpടുtിയ വിലാസം െതളിയിkുnതിനുll േരഖകളും ഹാജരാkണം. 

18. ബാdയ്താ oഴിവാkൽ 

18.1  േമൽpറ തിന് മുൻവിധി കൂടാെത, iനിpറയുnവയിൽ നിn് uയർnു വരുn ന ം, kതtിന് േനരിേ ാ aലല്ാെതേയാ ബാ ് 
oരു തരtിലും ബാധയ്sരായിരിkുnതലല് (e) നൽകെp  സാധന ളിലും േസവന ളിലുമുll നയ്ൂനത; (ബി) oരു കാർഡ് 

മാനിkാൻ aെലല് ിൽ സവ്ീകരിkാൻഏെത ിലും വയ്kി നിരസിkുnത്, (സി) ഏെത ിലും iലക്േ്രടാണിക് െടർമിനലിെല 

തകരാറുകൾ; (ഡി) കാർഡ് െമംബർ aലല്ാെത മ ാെര ിലും വഴി നൽകെpടുn ്രടാൻസാkൻ നിർേdശ ൾ; (i) കാർഡ് തിരിെക 

നൽകാനായി aഭയ്ർtിcു െകാ ് ഏെത ിലും വയ്kി നടtുn ്രപസ്താവന aെലല് ിൽ  aതുമായി ബnെp ് ഏെത ിലും 

വയ്kി നടtുn ്രപവൃtി; (eഫ്) ബാ ിന്െറ പരിസരt് ബാ ിെല നിർdി  ജീവനkാർ aലല്ാt മ ാെരെയ ിലും കാർഡ് 

െമംബർ  കാർഡ് ഏൽpിkുnത്; (ജി) കാർഡിന്െറ മുൻവശt് ്രപദർശിpിc കാലാവധി aവസാനിkുnതിനു കാർഡ് സറ ർ 

െചയ്ത് ൈകവശം വയ്kുnത് ആവശയ്െpടാനുll ബാ ിന്െറ aധികാരം uപേയാഗെpടുtൽ, atരം ആവശയ്െpടൽ 

aെലല് ിൽ സറ ർ നടtിയത് കൂടാെത aെലല് ിൽ ൈകവശെpടുtിയത് ബാേ ാ aെലല് ിൽ ഏെത ിലും വയ്kിേയാ 

aെലല് ിൽ കmയ്ൂ ർ െടർമിനൽ ആെണ ിൽേpാലും; (ec്) ഏെത ിലും കാർഡ് aെലല് ിൽ കാർഡ് akൗ ് 
aവസാനിpിkാനുll ബാ ിന്െറ aധികാരം വിനിേയാഗിkൽ; aെലല് ിൽ, (ഐ) കാർഡിന്െറ റീെപാസഷൻ aെലല് ിൽ/ 

കൂടാെത / aെലല് ിൽ aത് മടkി നൽകുnതിനുll ഏെത ിലും aഭയ്ർtന നടtുnതിനുll ബാ ിന്െറ aധികാരം 

വിനിേയാഗിkുnതു മൂലേമാ, aെലല് ിൽ ഏെത ിലും േസവനം sാപനം / െമയിൽ ഓർഡർ sാപനം കാർഡ് മാനിkുവാേനാ 

സവ്ീകരിkുവാേനാ വിസmതിkകേയാ െചyുnതു െകാ ് നി ളുെട െ്രകഡി ിനും, സവ്ഭാവtിനും ansിനും സംഭവിkുn 

ഹാനി; (െജ) ബാ ് െവളിെpടുtുn ഏെത ിലും വിശദാംശ ളിെല െത ായ ്രപsാവന, െത ായ വിവരം നൽകൽ, പിശക് 

aെലല് ിൽ ഏെത ിലും oഴിവാkലുകൾ. ബാ ിൽ നിേnാ aെലല് ിൽ ബാ ിനു േവ ി ്രപവർtിkുnു ഏെത ിലും വയ്kി 
വഴിേയാ നി ളുെട ഔ ്sാൻഡിംഗ് കുടിശിക തീർpാkുnതിനുll aവകാശവാദം unയിkുn സാഹചരയ്tിൽ, atരം 

ആവശയ്ം aെലല് ിൽ െkയിം oരു തരtിലും മാനഹാനി u ാkുn oരു ്രപവൃtിേയാ aെലല് ിൽ ഏെത ിലും തരtിൽ, 

നി ളുെട സവ്ഭാവtിന് ഹാനിയു ാkുnേതാ aതിെന ബാധിkുnേതാ ആയിരിkിലല് en് നി ൾ മനsിലാkുകയും 

സmതിkുകയും െചയ്തിരിkുnു. 

19.  േ്രകാസ് ഡീഫാൾ ് 

19.1  കാർഡ് െമംബർ കരാറിന്െറ കീഴിലുll utരവാദിt ൾ നടpിലാkാൻ വരുtുn വീഴ്ചകൾ, കാർഡ് െമംബർ കരാറിന്െറ 

ലംഘനമാെണnു കരുതെpടുകയും, െ്രകഡി ് കാർഡ് സൗകരയ്ം aവസാനിpിkുnത് uൾെpെടയുll ഈ കരാറിനു കീഴിെല 

ഏലല്ാ aെലല് ിൽ ഏെത ിലും aധികാര ൾ വിനിേയാഗിkുവാനുll aധികാരം ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 



19.2  ബാ ് നി ൾk് aനുവദിcി ുll മേ െത ിലും വായ്പ, aെലല് ിൽ സാmtിക െ്രകഡി ് സൗകരയ്ം enിവയുമായി 
ബnെp ് നി ൾ eെnന്കിലും വീഴ്ച വരുtുn സാഹചരയ്tിൽ െ്രകഡി ് കാർഡ് സൗകരയ്ം aവസാനിpിkാൻ, aതു 
േപാെല തെn തിരിcും,  ബാ ിന് aധികാരമുെ n് നി െള aറിയിcി ു ്. 

20. മാsർകാർഡ് iന്റർനാഷണൽ നൽകുn േസവന ൾ 

20.1 മാsർകാർഡ് iന്റർനാഷണൽ, കാർഡ് െമംബർk് നൽകുn ചില aടിയnിര േസവന ൾ u ്. atരം േസവന ൾ മൂnാം 

കkി ഏജന്റ്സ് വഴിയാണ് മാsർകാർഡ് നൽകുnത്. മാsർകാർഡ് iന്റർനാഷണൽ നൽകിയ/ വഴി നൽകിയ atരം 

aടിയnിര േസവന ളുമായി ബnെp ് u ാകുn ചിലവിന്െറ ബാധയ്ത കാർഡ് െമംബർkുllതായിരിkും.  

20.2 മാsർകാർഡ് iന്റർനാഷണൽ /വഴി സദുേdശപരമായി സഹായം നൽകുnതാണ്. 

20.3 മാsർകാർഡ് iന്റർനാഷണൽ വഴി നൽകിയ േസവന ൾk് aെലല് ിൽ aവർ നൽകിയ സൗകരയ് ൾk്, inയ്യിെല 

aെലല് ിൽ േലാകെtവിെടയുമുll ബാ ് utരവാദിതവ്ം ഏെ ടുkുnതായിരിkിലല്. 

21. െവളിെpടുtലുകൾ 

21.1 കാർഡ് െമംബറിന്െറ aനുമതിയിലല്ാെത തെn, കാർഡ് െമംബറിന്െറ െ്രകഡി ് ചരി്രതം aെലല് ിൽ തിരിcടവ് െറേkാർഡ് 

enിവെയkുറിcുll eെn ിലും വിവര ൾ െ്രകഡി ് iൻഫർേമഷൻ ബയ്ൂേറാ, കളkൻ / റിkവറി ഏജന്റ് / മൂnാം 

കkികൾ enിവർk് നൽകാനുll aനുമതി കാർഡ് െമംബർ iതിനാൽ ബാ ിനു നൽകുnു. 

21.2 മുകളിൽ ്രപതിപാദിc വിവര െള സംബnിc സവ്കാരയ്ത, രഹസയ് സവ്ഭാവം enിവയ്kുll ്രപേതയ്ക aവകാശം കാർഡ് 

െമംബർ സ്പ മായി iലല്ാതാkുnു. 

21.3 aതിന്െറ ഡയറക്ട് മാർk ിംഗ് aെലല് ിൽ െസലല്ിങ് ഏജന്റുമാർ മാർk ിംഗിന്െറ സമയt് േനടിയ, പിnീട് േരഖകളിൽ 

സൂkിkുn, കാർഡ് െമംബറിന്െറ സവ്കാരയ് വിവര ൾ aനധികൃതമായ രീതിയിൽ ൈകമാ ം െചyുകേയാ ദുരുപേയാഗം 

െചyുകേയാ iലല് en് ബാ ് uറpുവരുtുnതായിരിkും. 

21.4 വിരുdമായി eെn ിലും uെ ിൽtെnയും, ഈ കരാർ, കൂടാെത / aെലല് ിൽ മേ െത ിലും കരാർ, കാർഡ് െമംബറും 

ബാ ും തmിലുll മേ െത ിലും കരാർ, iടപാടുകൾ enിവയടkമുll കാർഡ് െമംബറിന്െറ eലല്ാ / ഏെത ിലും വിവര ൾ 

aെലല് ിൽ ്രപമാണ ൾ iനിpറയുnവർk് ഏെത ിലും uേdശയ് ൾk് െവളിെpടുtാൻ കാർഡ് െമംബർ ബാ ിെന 

aധികാരെpടുtുnുഃ 1) aതിന്െറ െഹഡ് ഓഫീസ് aെലല് ിൽ മേ െത ിലും ശാഖകൾ, സബ്സിഡിയറികൾ aെലല് ിൽ 

ബാ ിന്െറ aനുബn aെലല് ിൽ aഫിലിേയ ് കmനികൾ; (2) ബാ ിന്െറ െ്രപാഫഷണൽ aഡ്ൈവസർമാർ; (3) ബാ ിന്െറ 

aെലല് ിൽ aതിന്െറ ബിസിനസുകൾ, aവകാശ ൾ, സവ്t് aെലല് ിൽ ബാധയ്തയുെട ഏെത ിലും സാധയ്മായ aെലല് ിൽ  

യഥാർt  ഏെ ടുkലുകാർ / നിയുkർ; aെലല് ിൽ (4) നിയമ്രപകാരം െവളിെpടുtൽ ആവശയ്മായ മ ് ഏെത ിലും വയ്kി. 

21.5 െ്രകഡി ് iൻഫർേമഷൻ കmനീസ് (െറഗുേലഷൻ) ആക് ്, 2005 (സിഐസി ആക് ്) aതിന്െറ കീഴിൽ  ചി െpടുtിയ നിയമ ളും 

നിയ്രnണ ളും, ഡിസംബർ 14, 2006 മുതൽ ്രപാബലയ്tിൽ വnിരിkുnു enു ദയവായി ്രശdിേk താണ്. നി ിത 

നിബnനകൾk് വിേധയമായി, െ്രകഡി ് iൻേഫാർേമഷൻ കmനികൾ/ബയ്ൂേറാ enിവരുമായി  െ്രകഡി ് വിവര ൾ 

ആർബിeൽ ബാ ിെന aധികാരെpടുtിയി ുllതാണ്. 

22.  ൈസൻെമന്റ് /െസകയ്ൂരിൈ േസഷൻ 

22.1 ബാ ് േരഖാമൂലം നി െള aറിയിkാെത aെലല് ിൽ പരാമർശിkാെത, ബാ ് തിരെ ടുkുnത് aനുസരിc് ഏെത ിലും 

മൂnാം കkിയ്k് നി ളുെട ഔ ്sാൻഡിംഗും കുടി ികയും പൂർ മാേയാ ഭാഗികമാേയാ ബാ ് തീരുമാനിkുn 

വയ്വsകൾkനുസരിc് (വാ ുnയാളിന്െറ, നിയുkന്െറ aെലല് ിൽ ൈകമാ ം െചyെpടുn ആളിന്െറ േപരിൽ 

നി ൾെkതിെര നീ ാനുll ബാ ിന്െറ aവകാശം ൈകവശം വയ്kുnത് uൾെpെട) ഏതു രീതിയിലും (oരു വിലേപശാവുn 

iൻസ്്രടുെമന്റ് aെലല് ിൽ മേ െത ിലും) വിൽkാേനാ, നിയുkമാkാേനാ aെലല് ിൽ ൈകമാറാേനാ ബാ ിന് പൂർ  

aവകാശമു ായിരിkുെമn് കാർഡ്െമംബർ വയ്kമായി മനsിലാkുകയും സmതിkുകയും െചയ്തിരിkുnു, കൂടാെത, 

atരം ഏെത ിലും വിൽpന, നിയുkമാkൽ, aെലല് ിൽ ൈകമാ ം െചyൽ, ബാ ിന്െറ oരു ്രപേതയ്ക െ്രകഡി ർ aെലല് ിൽ 

oരു േജായിന്റ് െ്രകഡി ർ en നിലയിൽ നി ൾ മൂnാം കkിെയ aംഗീകരിkുവാൻ ബാധയ്sനാണ്, enാൽ, ബാ ് 
നി യിkുnതു േപാെല, atരം മൂnാം കkിയ്kു േവ ി iതിനു കീഴിൽ പറ ിരിkുn aധികാര ൾ 

നടpിലാkുവാൻ ബാ ിനുll aവകാശം െകാ ് atരം ഔ ്sാൻഡിംഗും കുടി ികകളും മൂnാം കkിയ്k് aെലല് ിൽ 

aതു േപാെലയുllതിന് aടേk താണ്. ത ളുെട aധികാര ൾ നടpിലാkുnതിനുll aെലല് ിൽ ഔ ്sാൻഡിംഗും 

കുടി ികകളും പിരിെcടുkുnതിന് ബാ ് േനരിടുn ചിലവുകൾ കാർഡ് െമംബറിന്െറ akൗ ിൽ നിnും 

ഈടാkുnതായിരിkും. 

23. പലവക 

23.1 കാർഡുമായി ബnെp  കാരയ്tിൽ കാർഡ് െമംബറിന്െറ ഏെത ിലും േരഖാമൂലേമാ iലക്േ്രടാണിക് വഴിയുllേതാ ആയ 

നിർേdശം aെലല് ിൽ aേനവ്ഷണtിന് സദുേdശേtാെട ബാ ് ്രപതികരിkുേmാൾ, ബാ ിന്െറ atരം സദുേdശ 

്രപവൃtിയുെട ഫലമായി, േനരിേ ാ aലല്ാെതേയാ, സംഭവിkുn ഏെത ിലും േകടുപാടുകൾ ബാധയ്ത, ചിലവ് enിവകൾk് 
ബാ ിെനതിെര കാർഡ് െമംബർ െkയിം െചyാേനാ കു ം ചുമtാേനാ പാടിലല്ാtതും aതുമായി ബnെp ് ബാ ിന് 

ന െളാnും വരുtാെത േനാേk തുമാണ്. 

 23.2 കാർഡ് akൗ ിെല ഔ ്sാൻഡിംഗ് പൂർ മായി kിയർ െചയ്തു തീർkുnതു വെര ഈ കാർഡ് െമംബർ uടmടി ്രപകാരമുll 

കാർഡ് െമംബർമാരുെട ബാധയ്ത aവസാനിkുnതായിരിkിലല്. 

23.3 കടബാധയ്തകൾ, പാpരtം, oരു കാർഡ് െമംബറിന്െറ േകാർpേറ ് േബാഡിയുെട പിരിcു വിടേലാ പൂ ിെk േലാ aെലല് ിൽ 

കാർഡ് െമംബറിന്െറ മരണേമാ സംഭവിkുn സാഹചരയ്tിൽ, കാർഡ് akൗ ിൽ ചാർj് െചyെp ി ിലല്ാt enാൽ 

aടയ്േk തായ ഏെത ിലും നിരkുകേളാെടാpം കാർഡിെല ഔ ്sാൻഡിംഗ് പൂർ മായും uടൻ തെn aടയ്േk തായി 
വരും.  കാർഡ് akൗ ിെല  ഏെത ിലും ഔ ്sാൻഡിംഗ് otു തീർkാനുll utരവാദിtം ്രപാഥമിക കാർഡ് െമംബറിന്െറ 

eേs ിന് ആയിരിkും, കൂടാെത, നിയമപരമായ െചലവുകളും ഫീസുകളും uൾെpെട, itരം ഔ ്sാൻഡിംഗ് വീെ ടുp് 



കാരണം ബാ ിനു വnു ഭവിkുn eലല്ാ െചലവുകൾkും ബാ ിന് ന പരിഹാരം നൽേക താണ്. itരം േപെമന്റുകൾ 

കുടി ികയാകുെn ിൽ, നിരkുകളുെട പ ികയിൽ നൽകിയിരിkുnതു േപാെല ഫിനാൻസ് ചാർjുകളും മ ു ബാധകമായ 

നിരkുകളും നിലവിെല നിരkനുസരിc് നി ൾkു േമൽ ചുമtാൻ ബാ ിന് aധികാരമു ായിരിkുnതാണ്. 

23.4 ഏെത ിലും സർkാർ / െറഗുേല റി േബാഡി നിർേദശ്രപകാരം കാർഡ് akൗ ് സസ്െപൻഡ് െചyെpടാൻ 

ബാധയ്സ്തമായിരിkും. സർkാർ / െറഗുേല റി േബാഡി നിർേദശ്രപകാരം, നി ളുെട akൗ ിെല eലല്ാ കുടി ിക തുകകളും 

സാഹചരയ്ം aനുസരിc്, uടനടി തെn aടയ്േk തായി കരുതെpടുകയും, eലല്ാ ഔ ്sാൻഡിംഗും aടയ്േk  നി ളുെട 

കടമയ്k് മുൻവിധികൾ കൂടാെത, നിലവിെല ബാധകമായ നിയമ ൾk് aനുസൃതമായി aതു ക ു െക ാൻ ബാ ിന് 

aവകാശമു ായിരിkുnതാണ്. 

23.5 കാലാകാല ളിൽ, eലല്ാം aെലല് ിൽ ഏെത ിലും നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും കൂ ിേcർkലുകൾ നടtാനും/ 

േഭദഗതികൾ വരുtാനും ബാ ിന് aധികാരമു ായിരിkും, iത് േരഖാമൂലം  കാർഡ് െമംബെറ aറിയിkുnതായിരിkും. 

itരം ഏെത ിലും േഭദഗതികൾ ബാധകമാകുn തീയതിയ്kു മുm് കാർഡ് akൗ ിെല ഔ ്sാൻഡിംഗ് മുഴുവനും 

aടcി ിെലല് ിൽ aെലല് ിൽ റdാkുകnതിന് കാർഡ് ബാ ിൽ നൽകിയി ിെലല് ിൽ aെലല് ിൽ കാർഡ് ര ായി മുറിcി ിെലല് ിൽ, 

ഈ േഭദഗതികൾ പാലിkാനുll ബാധയ്ത കാർഡ് െമംബറിന് u ായിരിkും. 

23.6 ബാ ് സവ്nം വിേവചന aധികാര ്രപകാരം,  ഈ വയ്വsകളും നിബnനകളും ്രപകാരം കാർഡ് െമംബറിന് ലഭയ്മാകുn 

കാർഡിൽ പുതിയ ്രപേതയ്കതകളിേലയ്k് സൗകരയ് ളിേലയ്k് പുതിയവ േചർkുകേയാ aെലല് ിൽ ൽ നിലവിലുllവ 

പിൻവലിkുകേയാ െചയ്േതkാം. 

23.7 ്രപിന്റിങ് സമയt്, ്രപസിdീകരിc eലല്ാ വിവര ളും പൂർ വും കൃതയ്വുമാണ്. acടിcതിനു േശഷം സംഭവിkുn 

മാ ൾkുll utരവാദിtം ഏെ ടുkാൻ ബാ ിനു കഴിയിലല്.  

24.  േപെമന്റ് േഹാളിേഡ േ്രപാ്രഗാം 

24.1 ബാ ് സവ്nം വിേവചന aധികാര ്രപകാരം, തിരെ ടുkെp  കാർഡ് െമംബർമാർk് oരു നി ിത കാലാവധിയിേലയ്kു 
മാ്രതം ബാധകമായ േപ്െമന്റ് േഹാളിേഡ േ്രപാ്രഗാം (iനി മുതൽ 'േ്രപാ്രഗാം' enു പരാമർശിkെpടും) aനുവദിേckാം. iത്, 

ആർബിeൽ ബാ ് (iനി മുതൽ 'ബാ ്' enു പരാമർശിkെpടും) സവ്nം വിേവചന aധികാര ്രപകാരം െതരെ ടുkുn 

നിലവിൽ സാധുവായ ആർബിeൽ ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് ull inയ്ൻ പൗരnാരായ ്രപാഥമിക കാർഡ് െമംബർമാർkു (iനി 
മുതൽ 'കാർഡ് െമംബർ' enു പരാമർശിkെpടും), ഓവർഡയ്ൂവിന്െറ േപെമന്റ് കുടി ിക iലല്ാt കാർഡ് െമംബർമാർkു 
മാ്രതമുllതായിരിkും.  

24.2 േ്രപാ്രഗാമിന്െറ കീഴിൽ, ബാ ് ്രപസ്താവിc ഓഫർ കാലയളവിൽ, കാർഡ് െമംബർ തന്െറ ആർബിeൽ ബാ ് െ്രകഡി ് 
കാർഡിെല ഏെത ിലും ഔ ് sാൻഡിംഗുകൾ  (േടാ ൽ eമൗ ് ഡയ്ൂ, മിനിമം eമൗ ് ഡയ്ൂ, aെലല് ിൽ aതിന്െറ ഏെത ിലും 

ഭാഗം aടയ്േk തിലല്. ഈേ്രപാ്രഗാം, യാെതാരു കാരണം കാണിkാെത കാർഡ് െമംബറിനു നിേഷധിkാനുll aവകാശം 

ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

24.3 സംശയ നിരാകരണtിനായി, ഓഫർ സമയt്, കാർഡ് െമംബറിന്െറ akൗ ് േs ്െമന്റിെല േപെമന്റ് ഡയ്ൂ േഡ ് 
േകാളtിൽ ''േപെമന്റ് േഹാളിേഡ'' en് സൂചിpിc് ബാ ് sിരീകരിെc ിൽ മാ്രതേമ iവിെട പരാമർശിcി ുll ബാ ിനു 
ബാധകമായ നിബnനകളും വയ്വsകളും ഓഫറിന്െറ ഭാഗമായി മാറുകയുllൂ en് iതിനാൽ വയ്kമാkുnു. 

24.4 നിരkുകളുെട പ ികയിൽ സൂചിpിcിരിkുnതു ്രപകാരമുll പലിശ  ഓഫർ കാലാവധിയിലും ഈടാkുnതായിരിkും, aത് 

തുടർnുll ബിലല്ിംഗ് ൈസkിളിൽ ബാ ് കാർഡ് െമംബർ akൗ ിേലk് aടയ്േk തുമാണ്. ഓഫർ കാലാവധിയിൽ കാർഡ് 

െമംബറിൽ നിnും േല ് േപെമന്റ് നിരk് ഈടാkുകയിലല് enും വയ്kമാkിയി ു ്. 

24.5 ഈ േ്രപാ്രഗാം aവസാനിkുേmാൾ, തന്െറ akൗ ് നലല് നിലയിൽ നിലനിർtാൻ, ആവശയ്മായതു ്രപകാരം േപെമന്റുകൾ 

നടtനുll ബാധയ്ത കാർഡ് െമംബർk് u ്.  േ്രപാ്രഗാം കാലാവധിയിൽ പൂർ മാേയാ ഭാഗികമാേയാ േപെമന്റുകൾ നടtാൻ 

കാർഡ് െമംബറിന് തിരെ ടുkാവുnതാണ്.  

24.6 ബാ ിന്െറ നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും േചർkുലുകൾ, മാ ം വരുtൽ, പരിഷ്kാര ൾ, മാ ം, േഭദഗതി വരുtാേനാ 

aെലല് ിൽ വയ്തയ്ാസ ൾ വരുtാേനാ ull aവകാശം ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്, കൂടാെത atരം േഭദഗതികൾ / പരിഷ്
കാര ൾ/ േഭദഗതികൾ/ മാ ൾ പാലിkാനുll ബാധയ്ത കാർഡ് െമംബറിനു ്. കാലാകാല ളിൽ നിയമ ്രപകാരം 

ബാധകമായ േസവന നികുതി / മ ു നികുതികൾ/ നിരkുകൾ enിവ ഈ േ്രപാ്രഗാമിനും ബാധകമാണ്. 

24.7 ഈ േ്രപാ്രഗാമിനു കീഴിലുll eലല്ാ തർk ളും മുംൈബ േകാടതികളുെട aധികാരപരിധിയിൽ വരുnതായിരിkും. 

24.8 iവിെട പരാമർശിcി ുll നിബnനകളും വയ്വsകളും കാർഡ് െമംബർ കരാറിൽ uൾെp ിരിkുnതിന് സമാനമായ 

asിരമായ ഏതിെനയും മറികടkുnതായിരിkും. 

 കാർഡ് െമംബർ കരാറിെല മെ ലല്ാ വയ്വsകളും നിബnനകളും കാർഡ് െമംബർ പാലിേk താണ്. 

25.  സ്pി ് ആന്റ് േപ 

25.1 സ്pി ് ആന്റ് േപ വയ്വsകളും നിബnനകളും പരിേശാധിkുക 

27.  വൗcർ ഓഫറുകൾ 

27.1 ഏെ ടുkൽ സമയt് aെലല് ിൽ കാർഡ് നൽകിയതിനു േശഷം ആർബിeൽ ബാ ് കാർഡ് െമംബർമാെര കാലാകാല ളിൽ 

aറിയിkുnതായിരിkും. വിവിധ വയ്ാപാര sാപന ളുെട മാ്രതമായ ഓഫറുകൾ aെലല് ിൽ ഈ േകാ ്രബാൻഡഡ് 

വൗcറുകൾ വഴി uപേഭാkാവിെന aറിയിkുnതായിരിkും. 

27.2 ഈ ഓഫറുകൾ, പെ ടുkുn വയ്ാപാര sാപന ൾ വഴി മാ്രതമാണ് കാർഡ് െമംബർk് ലഭിkുnത്. പെ ടുkുn വയ്ാപാര 

sാപന ളുെട നിയമ ൾ ബാധകമാകും.  ആർബിeൽ ബാ ് aലല് ഈ ഓഫർ നൽകുnത്, ഈ ഓഫർ / വൗcറിന്െറ കീഴിൽ 

കാർഡ് െമംബർ ലഭയ്മാkുn uൽpnം / േസവന ൾ enിവയുെട െഡലിവറി, ഗുണേമn, വയ്ാപാരേയാഗയ്ത, aനുേയാജയ്ത 

enിവയ്k് വാറ ി നൽകുകേയാ aതിൽ eെn ിലും ്രപാധിനിതയ്ം വഹിkുകേയാ െചyുnിലല്. 



27.3  കാർഡ് െമംബർ വയ്ാപാര sാപന ൾkു നൽകുn ഏെതാരു വിവരവും aവന്െറ / aവളുെട സവ്nം വിേവചന 

aധികാര്രപകാരമായിരിkണം, വയ്ാപാര sാപന ൾ atരം വിവര ൾ uപേയാഗം, ദുരുപേയാഗം െചyുെn ിൽ 

aവൾk്/aവന് ആർബിeൽ ബാ ിെന utരവാദിയാkാേനാ aെലല് ിൽ ബാധയ്ത ചുമtാേനാസാധിkുകയിെലല്n് കാർഡ് 

െമംബർ മനsിലാkുnു. ഈ ഓഫർ, വൗcറിന്െറ കീഴിൽ കാർഡ് െമംബർ ലഭയ്മാkുn uൽpnം / േസവന ൾ enിവയുെട 

െഡലിവറി, ഗുണേമn, വയ്ാപാരേയാഗയ്ത, aനുേയാജയ്ത enിവയുമായി ബnെp  തർk ൾ കാർഡ് െമംബർ േനരി ് 
വയ്ാപാര sാപനെt aറിയിേk താണ്, ആർബിeൽ ബാ ് ikാരയ്tിൽ യാെതാരു വിധ ആശയവിനിമയവും 

പരിഗണിkുnതായിരിkിലല്. 

27.4 ഈ ഓഫർ, വൗcറിന്െറ കീഴിൽ കാർഡ് െമംബർ ലഭയ്മാkുn uൽpnം / േസവന ൾ enിവയുെട uപേയാഗം മൂലം 

aെലല് ിൽ uപേയാഗിkാതിരിkുnതു മൂലം കാർഡ് െമംബറിനു േനരിേ ാ aലല്ാെതേയാ കാർഡ് െമംബർ aനുഭവിേk ി 
വരുn ഏെത ിലും ന ം aെലല് ിൽ േകടുപാടുകൾk് aെലല് ിൽ വയ്kിപരമായ പരിkുകൾk് ആർബിeൽ ബാ ് യാെതാരു 
കാരണവശാലും utരവാദി ആയിരിkുnതലല്. 

27.5 മുൻകൂർ aറിയിp് കൂടാെത ഈ ഓഫറുകൾ നീ ാേനാ aെലല് ിൽ aവസാനിpിkാേനാ ull aധികാരം ആർബിeൽ ബാ ിൽ 

നിkിപ്തമാണ്. മുൻകൂർ േനാ ീസ് കൂടാെത ഏതു സമയtും നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും േചർkലുകൾ / േഭദഗതി / 

പരിഷ്kരണം / മാ ം വരുtുnതിേനാ aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ iതിനു സമാനമായ aെലല് ിൽ സമാനമലല്ാt മെ ാരു 
ഓഫറുമായി ഭാഗികമാേയാ aെലല് ിൽ പൂർ മാേയാ മാ ിവയ്kാേനാ, aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ പൂർ മായി പിൻവലിkാേനാ 

ull aധികാരം ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

28.  ആർബിeൽ ബാ ് pാ ിനം മാക്സിമ കാർഡ് - ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും: 

28.1  ഓഫർ 1: ബുk്ൈമേഷായിൽ 1+ 1 മൂവി ടിk ്  
 േ്രപാ്രഗാം വിവര ൾ: 
1. pാ ിനം കാർഡ്  കാർഡ് uപേയാഗിc് ബുk്ൈമേഷായിൽ നിnും (in.bookmyshow.com) മൂവി ടിk ് വാ ുn pാ ിനം മാക്സിമ 

കാർഡ് െമംബർk് eലല്ാ ദിവസവും eലല്ാ കളികൾkും onു വാ ിയാൽ onു ്രഫീ ഓഫർ ലഭിkുnതായിരിkും. 

2. ആർബിeൽ ബാ ് കാർഡ് വഴി പണം aടc് ബുk്ൈമേഷായിൽ നിnും ടിk ് വാ ുn കാർഡ് െമംബർk്, ടിk ് 
വാ ുേmാൾ 1 ടിk് ് aെലല് ിൽ 200 രൂപയുെട, ഏതാേണാ കുറ ത് aത്, ഡിസ്കൗ ് േനടുnതായിരിkും. െ്രപാേമാഷണൽ 

ടിk ുകളുെട ലഭയ്ത aനുസരിc്, ഈ ഓഫർ eലല്ാ ദിവസവും eലല്ാ േഷാകൾkും ലഭിkുnതായിരിkും. 

3. oരു മാസം പരമാവധി ര ് തവണ മാ്രതമായിരിkും ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkാൻ കഴിയുക. 
4. ഓഫറിന്െറ വാലഡി ിഃ ബാ ് കാലാവധി നീ ാt പkം, ജൂൺ 2015 വെര ഈ  ഓഫർ സാധുവാണ്. 

ഓഫറിന്െറ വയ്വsകളും നിബnനകളും  

1. ആഴ്ചയിെല ഏതു ദിവസവും ടിk ് വാ ലുകൾk് ഓഫർ സാധുവാണ്. 
2. 2.  ഈ ഓഫർ ്രപകാരം സൗജനയ് ടിk ിന്െറ വില ഓേരാ ടിk ിനും 200 രൂപയിൽ കവിയരുത്. 
3. 3. ഓേരാ iടപാടിനും സാധുവായ oരു കാർഡിനു ലഭിkാവുn സൗജനയ് ടിk ുകളുെട പരമാവധി e ം oരു ടിk ് 

ആയിരിkും. 

4. ഈ ഓഫർ ്രപകാരം oരു സൗജനയ് ടിk ് ലഭിkുn കാർഡ് കാർഡ് െമംബർ, ആ വാ ൽ iടപാടിന് ചുരു ിയത് oരു 
ടിk ിന്െറ വില പൂർ മായി നൽേക താണ്. 

5. ഓഫർ െ്രപാേമാഷണൽ ടിk ിന്െറ ലഭയ്തയ്k് ബാധകമായിരിkും. 

6. www.bookmyshow.com -ൽ ബുk് െചyാൻ കഴിയുn inയ്യിെല തിയ റുകളുമായും ബnെp  ടിk ് ബുkിംഗിനായിരിkും 

ഈ ഓഫർ ബാധകം. 

7. നി ൾ ഡിസ്കൗ ിന് aേപkിkുകയും enാൽ ഏെത ിലും കാരണtാൽ iടപാട് നടkുകയും െചyുnിലല് e ിൽ, ഡിസ്
കൗ ിന് വീ ും ്രശമിkുnതിനായി ദയവായി 20 മിനു ് കാtു നിൽkുക. 

8. ആർബിeൽ ബുk്ൈമേഷാ ഓഫറിനു കീഴിലുll ഓഫർ ലഭയ്മാkുnതിനു മുm് ബുk്ൈമേഷായുെട in.bookmyshow.com -ൽ 

നൽകിയി ുll മ ് ബാധകമായ നിബnനകളും വയ്വsകളും പരിേശാധിkണെമn് eലല്ാ ആർബിeൽ ബാ ് pാ ിനം 

റിവാർഡ് കാർഡ് െമംബേറാടും നിർേdശിkുnു. 

9. ഓൺൈലനിൽkൂടി oരിkൽ ടിk ് വാ ിkഴി ാൽ aതു വി തായി പരിഗണിkുകയും aതു റdു െചyാേനാ, റീഫ ു 
െചyാേനാ ൈകമാ ം െചyാേനാ സാധയ്മാകുnതുമലല്. 

10. www.bookmyshow.com-ൽ കൂടി വാ ുn ടിk ുകൾk് കാർഡ് െമംബർ തന്െറ സവ്കാരയ് വിവര ളും കാർഡ് വിശദാംശ ളും 

ഓൻൈലനായി നൽേക ത് ആവശയ്മാണ്. 

11. ഈ ഓഫർ ബുk്ൈമേഷായിെല മേ െത ിലും ഓഫറുകൾ / ഡിസ്കൗ ് / ്രപേമാഷനുകൾ enിവയുമായി േചർkുവാൻ 

കഴിയിലല്. 

12. ബുk്ൈമേഷാ നൽകുn ഏെത ിലും േസവന ളുെട നയ്ൂനതയ്േkാ aപരയ്ാപ്തതയ്േkാ aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ 

aനുഭവിkുn ഏെത ിലും തരtിലുll ന ൾേkാ ആർബിeൽ ബാ ിന് യാെതാരു വിധtിലും utരവാദിtേമാ 

ബാധയ്തേയാ u ായിരിkുnതലല്. 

13. ലഭയ്മാkെp  ഓഫറുമായി ബnെp ് ഏെത ിലും തരtിലുll ൽ ന പരിഹാരം / ആനുകൂലയ് ൾ enിവയ്k് 
ആർബിeൽ ബാ ് പ്ളാ ിനം റിവാർഡ്സ് കാർഡ് െമംബറിന് aവകാശമു ായിരിkുകയിലല്. ഓഫറുകൾ ൈകമാറാേനാ 
പണtിനായി റിഡീം െചyാേനാ സാധിkുകയിലല്്ള. 

14. ആർബിeൽ ബാ ് pാ ിനം കാർഡ് െമംബർമാർ ഈ ഓഫർ പ ാളിയാവാൻ oരു തരtിലും ബാധയ്sരലല്.  കാർഡ് െമംബറുെട 
ഏെത ിലും തരtിലുll പ ാളിtം സവ്േമധയാ ullതായിരിkും.നിർേdശിkെp തു േപാെല ഓഫറുകൾ നൽകുnു en് 
uറpാkാൻ ബുk്ൈമേഷാ കഴിവതും ്രശമിkും. enാൽ, ഓഫറുകൾ നൽകിയി ിെലല് ിൽ aെലല് ിൽ 



നിർേdശിkെp ിരിkുnതു േപാെല ഓഫറുകൾ നൽകിയിെലല് ിൽ (ബുk്ൈമേഷായുെട aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

ഭാഗtു നിnു ാകുn വീഴ്ച, a്രശd enിവ മൂലം സംഭവിkുnതായാലും aെലല് ിലും) ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ ഭാഗtു 
നിnും aെലല് ിൽ ബുk്ൈമേഷായുെട ഭാഗtു നിnും ന പരിഹാരം ആവശയ്െpടാേനാ aെലല് ിൽ െkയിം െചyാേനാ 

കഴിയുnതായിരിkിലല്. 

15. ഏെത ിലും കാരണtാൽ ഓഫർ aെലല് ിൽ ഓഫറിന്െറ കീഴിൽ നൽകുn ആനുകൂലയ് േളാ aവകാശ ൾ നൽകുവാേനാ 

aെലല് ിൽ മാനിkുവാേനാ ബുk്ൈമ ടിk ് വിസmതിkുnത് aെലല് ിൽ പരാജയെpടുnതു കാരണം uയർnു വരുn ഏതു 
ന tിനും േകടുപാടുകൾkും െkയിമുകൾkും ആർബിeൽ ബാ ് oരു വിധtിലും aെലല് ിൽ oരു കാരണtാലും 
ബാധയ്sരായിരിkുnതലല്. 

16. oരു േനാ ീസും നൽകാെത ഏത് സമയtും ഈ വയ്വsകളും നിബnനകളും പിൻവലിkാൻ opം / aെലല് ിൽ മാ ം 

വരുtാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

17. ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkുn സമയt് കാർഡ് നിലവിലുllതും നലല് നിലയിലുമാെണ ിൽ മാ്രതേമ ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkാൻ 

സാധിkുകയുllൂ. 

18. 18. ഓഫറും നിബnനകളും വയ്വsകളുമായി ബnെp  ഏതു തർk ളും മുംൈബയിെല േകാടതികളിെല aധികാര 

പരിധിയിൽ മാ്രതം വരുnതായിരിkും. തർk ൾ, ഏെത ിലുെമെ ിൽ, ആർബിേ്രടഷൻ ആന്റ് കൺസിലിേയഷൻ ആക്ട്, 
1996 -ന്െറ (കാലികമായ േഭദഗതികൾ aനുസരിc്) വകുp് ്രപകാരം നിയ്രnിkെpടും. 

19. ഈ ഓഫറിന്െറ സാഹചരയ്tിൽ, നിയമപരമായ ആവശയ്കതകൾ പാലിkുnതിനയി ഈ നിബnനകളും വയ്വsകളും 
(സാഹചരയ്മനുസരിc്) aെലല് ിൽ aതിന്െറ ഏെത ിലും ഭാഗം വിലkുകേയാ നിയ്രnിkുകേയാ െചയ്േതkാം.  

20. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും , ഈ കാർഡ്  നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 
ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 

 

28.2      ഓഫർ 2: 

േ്രപാ്രഗാം വിവര ൾ: ൈഡനിംഗ്, വിേനാദം, യൂ ിലി ി ബിലല്ുകൾ, anാരാ്ര , aതിർtിkpുറമുll േsാറുകൾ 

enിവിട ളിെല iടപാടുകൾkു േമൽ 5 മട ് കൂടുതൽ റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ സവ്nമാkുക. 

 uപാധികളും നിബnനകളും 

1. 5x റിവാർഡുകൾ enതു െകാ ് aർtമാkുnത് 5 മട ് റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ enാണ്. ഐഡന്റിൈഫഡ് 

കാ ഗറിയിൽ െചലവഴിkുn ഓേരാ 100 രൂപയ്kും uപേഭാkാവിന് 10 റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ ലഭിkും. 
2. െഡനിംഗ്, വിേനാദം, യൂ ിലി ി ബിലല്ുകൾ, anാരാ്ര , aതിർtിkpുറമുll േsാറുകൾ enിവയുെട ഐഡന്റിഫിേkഷൻ, 

മാsർ കാർഡ് aനുവദിcു നൽകുn eംസിസികൾ (െമർcന്റ് കാ ഗറി േകാഡുകൾ) aടിsാനെpടുtിയായിരിkും. 

െഡനിംഗ്, വിേനാദം, യൂ ിലി ി ബിലല്ുകൾ, anാരാ്ര , aതിർtിkpുറമുll േsാറുകൾ enിവകളിൽ ചിലവഴിkുnതിനു 
നിയുkെpടുtിയ eംസിസികളുെട കീഴിൽ രജിsർ െചyാt െമർcന്റ് ഔ ്െല ുകളിൽ/്രഫാൈ സികളിൽ നടtുn 

വാ ലുകൾk് 5x റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ നൽകുnതിനുll utരവാദിtം ആർബിeൽ ബാ ിന് u ായിരിkുnതലല്. 
3. െഡനിംഗ്, വിേനാദം, യൂ ിലി ി ബിലല്ുകൾ, anാരാ്ര , aതിർtിkpുറമുll േsാറുകൾ enിവകളിൽ ചിലവഴിkുnതിനു 

നിയുkെpടുtിയ eംസിസികളുെട കീഴിൽ രജിsർ െചyാt െമർcന്റ് ഔ ്െല ുകളിൽ/്രഫാൈ സികളിൽ കാർഡിൽ 

െചലവഴിkുn ഓേരാ100 രൂപയ്kും 2 റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ വീതം േനടും. 
4. കാർഡിനു നിേയാഗിcി ുll േs ്െമന്റ് ബിലല്ിംഗ് ൈസkിൾ ആയാണ് 'മാസം' നിർവചിkെp ിരിkുnത്. 
5. വയ്ാപാര sാപനം / aേസാസിേയഷൻ (aതായത് വിസ / മാsർ കാർഡ്) സമർpിkുn േപാsിംഗ് തീയതി 

aടിsാനtിലായിരിkും ചിലവഴിkലുകൾ കണkാkുnത്. വയ്ാപാര sാപനം  സമർpിkുn iടപാട് തീയതി iടപാട് 

നടtിയ യഥാർt തീയതിയിൽ നിnും വയ്തയ്സ്തമാെണ ിൽ aതിന്െറ utരവാദിtം ആർബിeൽ ബാ ് ഏെ ടുkുകയിലല്. 
6. മുൻകൂർ േനാ ീസ് നൽകാെത ഏത് സമയtും ആർബിeൽ ബാ ് പ്ളാ ിനം റിവാർഡ്സ് കാർഡിൽ (''കാർഡ്'') നൽകിയിരിkുn 

ഏെത ിലും/ eലല്ാ ഓഫറുകളും നീ ാേനാ aെലല് ിൽ iലല്ാതാkാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 
7. മുൻകൂർ േനാ ീസ് കൂടാെത ഏതു സമയtും നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും േചർkലുകൾ / േഭദഗതി / പരിഷ്kരണം / മാ ം 

വരുtുnതിേനാ aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ iതിനു സമാനമായ aെലല് ിൽ സമാനമലല്ാt മെ ാരു ഓഫറുമായി ഭാഗികമാേയാ 

aെലല് ിൽ പൂർ മാേയാ മാ ിവയ്kാേനാ, aെലല് ിൽ ഈഓഫർ പൂർ മായി പിൻവലിkാേനാ ull aധികാരം ബാ ിൽ 

നിkിപ്തമാണ്. 
8. കാലാകാല ളിൽ കാർഡ് ്രപദാനം െചyുn ഓഫർ(കളിൽ) നിnും uയർnു വരുn aെലല് ിൽ aതുമായി ബnെp ു u ാകുn 

aെലല് ിൽ കാർഡുമായി ബnെp  മ ു തരtിൽ u ാകുn eലല്ാ തർk ളും, eെn ിലും uെ ിൽ,  മ ു ഏരിയകളിെള 

േകാടതികൾk് /്രടിബയ്ൂണലുകൾk് സമാനമായ aധികാര പരിധി uെ ിൽേpാലും, iവെയലല്ാം മുംൈബയിെല 

േകാടതികളിെല/ ്രടിബയ്ൂണലുകളിെല aധികാര പരിധിയിലായിരിkും,  
9. സാധുവായ കാർഡ് നmരിൽ സാധുവായ നിരkുകൾ െചലവാkിെയ ിൽ മാ്രതേമ oരു കാർഡ് െമംബർk് േപായിന്റുകൾ 

ലഭിkുകയുllൂ. കൂടാെത, aവരുെട കാർഡ് േപെമന്റുകളിൽ വീഴ്ച വരുtാt കാർഡ് െമംബർമാർkായിരിkും 

േപായിന്റുകൾ േനടാൻ aർഹതയു ായിരിkുക. തിരിcു നൽകെp  നിരkുകളിൽ േപായിന്റുകൾ നൽകുnതായിരിkിലല്. 
10. ്രപസkമായ തീയതിയിൽ, കാർഡ് പിൻവലിcു, റdാkി aെലല് ിൽ റdാkാൻ ബാധയ്sമാണ് aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ 

akൗ ിൽ വീഴ്ച വരുtി aെലല് ിൽ ഏെത ിലും ലംഘനം eെn ിലും uെ ിൽ aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

കാർഡ് െമmർ കരാറിൽ വിശദമാkിയിരിkുn ഏെത ിലും ഭാഗtിന്െറ ലംഘനം നടtിയി ുെ ിേലാ റിവാർഡ് 

േപായിന്റുകൾ സmാദിkുnതിനും aവ റിഡീം െചyുnതിനും aനുവാദമു ായിരിkുnതലല്. ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

േപായിന്റു കണkു കൂ ൽ anിമവും മാ ാൻ കഴിയാtതും കാർഡ് െമംബർ പാലിേk തുമാണ്, െത ു സംഭവിcു en 



െതളിവ് ഹാജരാkുn സnർഭtിെലാഴിെക, aതിെനതിെര തർkം unയിkാേനാ aെലല് ിൽ േചാദയ്ം െചyെpടാേനാ 

സാധയ്മലല്. 
11. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും , ഈ കാർഡ്  നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 
12. കാർഡ് െമംബർ കാർഡ് uപേയാഗിkുേmാൾ, കാർഡിെന നിയ്രnിkുn കാർഡ് െമംബർ കരാറിനു പുറേമ, ഈ നിബnനകളും 

വയ്വsകളും aംഗീകരിkുnതായി കണkാkും, കൂടാെത iവ നിരുപാധികമായി പാലിkുവാൻ ബാധയ്sരാെണn് 
മനsിലാkുകയും സmതിkുകയും െചyുnു. കാർഡ് നലല് നിലയിൽ തുടരുnുെവ ിലും മിനിമം േപെമന്റ് ഡയ്ൂ നി ിത 

തീയതിയ്kു മുെm ഞ ൾk് ലഭിെc ിലും മാ്രതേമ ഈ ഓഫറിനു സാധുത u ായിരിkുകയുllൂ. 
28.3  ഓഫർ 3: 
 oരു വർഷം 200,000 രൂപേയാ aതിലധികേമാ aതിലധികേമാ തുകയുെട വാ ൽ നടtി 10,000 േബാണസ് റിവാർഡ് 

േപായിന്റുകൾ സവ്nമാkുക. ആർബിeൽ ബാ ് pാ ിനം െ്രകഡി ് കാർഡ് uപേയാഗിc് 350,000 രൂപ ചിലവഴിc് aധിക 10000 

േബാണസ് റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ േനടുക. 
1. ആദയ് ബിൽ സൃ ിkെp  തീയതി മുതൽ 12 മാസം ആയാണ് വർഷം നിർവചിcിരിkുnത്. 
2. ആ കാലയളവിൽ, ്രപാഥമിക, aഡീഷണൽ കാർഡുകളിൽ ബിലല്ു െചയ്ത ചിലവുകൾ ആയിരിkും പരിഗണിkുക. 
3. േബാണസ് റിവാർഡുകൾk് േയാഗയ്മായ വാ ലുകളിൽ ieംഐ iടപാടുകൾ, പണം പിൻവലിkൽ, ഫീസ് (ഏെത ിലും 

uെ ിൽ), ചാർജുകളും സർവീസ് നികുതി enിവ uൾെpടുകയിലല്. 
4. വയ്ാപാര sാപനം / aേസാസിേയഷൻ (aതായത് വിസ / മാsർ കാർഡ്) സമർpിkുn േപാsിംഗ് തീയതി 

aടിsാനtിലായിരിkും ചിലവഴിkലുകൾ കണkാkുnത്. വയ്ാപാര sാപനം  സമർpിkുn iടപാട് തീയതി iടപാട് 

നടtിയ യഥാർt തീയതിയിൽ നിnും വയ്തയ്സ്തമാെണ ിൽ aതിന്െറ utരവാദിtം ആർബിeൽ ബാ ് ഏെ ടുkുകയിലല്. 
5. oരു നാഴികkലല്ിൽ etി 30 ദിവസtിനുllിൽ റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ െ്രകഡി ് കാർഡിേലയ്k് െ്രകഡി ് 

െചyെpടുnതായിരിkും. 
6. മുൻകൂർ േനാ ീസ് നൽകാെത ഏത് സമയtും ആർബിeൽ ബാ ് പ്ളാ ിനം റിവാർഡ്സ് കാർഡിൽ (''കാർഡ്'') നൽകിയിരിkുn 

ഏെത ിലും/ eലല്ാ ഓഫറുകളും നീ ാേനാ aെലല് ിൽ iലല്ാതാkാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 
7. മുൻകൂർ േനാ ീസ് കൂടാെത ഏതു സമയtും നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും േചർkലുകൾ / േഭദഗതി / പരിഷ്kരണം / മാ ം 

വരുtുnതിേനാ aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ iതിനു സമാനമായ aെലല് ിൽ സമാനമലല്ാt മെ ാരു ഓഫറുമായി ഭാഗികമാേയാ 

aെലല് ിൽ പൂർ മാേയാ മാ ിവയ്kാേനാ, aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ പൂർ മായി പിൻവലിkാേനാ ull aധികാരം ബാ ിൽ 

നിkിപ്തമാണ്. 
8. കാലാകാല ളിൽ കാർഡ് ്രപദാനം െചyുn ഓഫർ(കളിൽ) നിnും uയർnു വരുn aെലല് ിൽ aതുമായി ബnെp ു u ാകുn 

aെലല് ിൽ കാർഡുമായി ബnെp  മ ു തരtിൽ u ാകുn eലല്ാ തർk ളും, eെn ിലും uെ ിൽ,  മ ു ഏരിയകളിെല 

േകാടതികൾk്/്രടിബയ്ൂണലുകൾk് സമാനമായ aധികാര പരിധി uെ ിൽേpാലും, iവെയലല്ാം മുംൈബയിെല 

േകാടതികളിെല/ ്രടിബയ്ൂണലുകളിെല aധികാര പരിധിയിലായിരിkും,  
9. സാധുവായ കാർഡ് നmരിൽ സാധുവായ നിരkുകൾ െചലവാkിെയ ിൽ മാ്രതേമ oരു കാർഡ് െമംബർk് േപായിന്റുകൾ 

ലഭിkുകയുllൂ. കൂടാെത, aവരുെട കാർഡ് േപെമന്റുകളിൽ വീഴ്ച വരുtാt കാർഡ് െമംബർമാർkായിരിkും 

േപായിന്റുകൾ േനടാൻ aർഹതയു ായിരിkുക. തിരിcു നൽകെp  നിരkുകളിൽ േപായിന്റുകൾ നൽകുnതായിരിkിലല്. 
10. ്രപസkമായ തീയതിയിൽ, കാർഡ് പിൻവലിcു, റdാkി aെലല് ിൽ റdാkാൻ ബാധയ്sമാണ് aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ 

akൗ ിൽ വീഴ്ച വരുtി aെലല് ിൽ ഏെത ിലും ലംഘനം eെn ിലും uെ ിൽ aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

കാർഡ് െമmർ കരാറിൽ വിശദമാkിയിരിkുn ഏെത ിലും ഭാഗtിന്െറ ലംഘനം നടtിയി ുെ ിൽ റിവാർഡ് 

േപായിന്റുകൾ സmാദിkുnതിനും aവ റിഡീം െചyുnതിനും aനുവാദമു ായിരിkുnതലല്. ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

േപായിന്റു കണkു കൂ ൽ anിമവും മാ ാൻ കഴിയാtതും കാർഡ് െമംബർ പാലിേk തുമാണ്, െത ു സംഭവിcു en 

െതളിവ് ഹാജരാkുn സnർഭtിെലാഴിെക, aതിെനതിെര തർkം unയിkാേനാ aെലല് ിൽ േചാദയ്ം െചyെpടാേനാ 

സാധയ്മലല്. 
11. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും, ഈ കാർഡ്  നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 
12. കാർഡ് െമംബർ കാർഡ് uപേയാഗിkുേmാൾ, കാർഡിെന നിയ്രnിkുn കാർഡ് െമംബർ കരാറിനു പുറേമ, ഈ നിബnനകളും 

വയ്വsകളും aംഗീകരിkുnതായി കണkാkും, കൂടാെത iവ നിരുപാധികമായി പാലിkുവാൻ ബാധയ്sരാെണn് 
മനsിലാkുകയും സmതിkുകയും െചyുnു. കാർഡ് നലല് നിലയിൽ തുടരുnുെവ ിലും മിനിമം േപെമന്റ് ഡയ്ൂ നി ിത 

തീയതിയിkു മുെm ഞ ൾk് ലഭിെc ിലും മാ്രതേമ ഈ ഓഫറിനു സാധുത u ായിരിkുകയുllൂ. 
28.4  ഓഫർ 4: 
 കാർഡ് iഷയ്ൂ െചയ്ത് 60 ദിവസtിനകം നടtുn ആദയ് ൈസവ്pിന് 8000 റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ േനടുക. 

 uപാധികളും നിബnനകളും: 

1. കാർഡ് െമംബർ കരാറിൽ വയ്kമാkിയ േപാെല, റിവാർഡ് േനടുn eലല്ാ iടപാടുകളും െ്രപാേമാഷണൽ റിവാർഡ് േനടും. 
2. aംഗതവ് ഫീസ് aടc േശഷം ഈ േപായിന്റുകൾ  uപേഭാkാവിന്െറ akൗ ിേലയ്k് െ്രകഡി ് ആകും. 
3. വയ്ാപാര sാപനം / aേസാസിേയഷൻ (aതായത് വിസ/മാsർ കാർഡ്) സമർpിkുn േപാsിംഗ് തീയതി 

aടിsാനtിലായിരിkും ചിലവഴിkലുകൾ കണkാkുnത്. വയ്ാപാര sാപനം  സമർpിkുn iടപാട് തീയതി iടപാട് 

നടtിയ യഥാർt തീയതിയിൽ നിnും വയ്തയ്സ്തമാെണ ിൽ aതിന്െറ utരവാദിtം ആർബിeൽ ബാ ് ഏെ ടുkുകയിലല്. 
4. കാർഡിന്െറ ആദയ്െt uപേയാഗtിന് 30 ദിവസtിനുllിൽ െ്രപാേമാഷണൽ റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ െ്രകഡി ് 

കാർഡിേലയ്k് െ്രകഡി ് െചyെpടുnതായിരിkും. 



5.  മുൻകൂർ േനാ ീസ് നൽകാെത ഏത് സമയtും ആർബിeൽ ബാ ് pാ ിനം റിവാർഡ്സ് കാർഡിൽ (''കാർഡ്'') നൽകിയിരിkുn 

ഏെത ിലും/ eലല്ാ ഓഫറുകളും നീ ാേനാ aെലല് ിൽ iലല്ാതാkാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 
6. മുൻകൂർ േനാ ീസ് കൂടാെത ഏതു സമയtും നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും േചർkലുകൾ / േഭദഗതി / പരിഷ്kരണം / മാ ം 

വരുtുnതിേനാ aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ iതിനു സമാനമായ aെലല് ിൽ സമാനമലല്ാt മെ ാരു ഓഫറുമായി ഭാഗികമാേയാ 

aെലല് ിൽ പൂർ മാേയാ മാ ിവയ്kാേനാ, aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ പൂർ മായി പിൻവലിkാേനാ ull aധികാരം ബാ ിൽ 

നിkിപ്തമാണ്. 
7. കാലാകാല ളിൽ കാർഡ് ്രപദാനം െചyുn ഓഫർ(കളിൽ) നിnും uയർnു വരുn aെലല് ിൽ aതുമായി ബnെp ു u ാകുn 

aെലല് ിൽ കാർഡുമായി ബnെp  മ ു തരtിൽ u ാകുn eലല്ാ തർk ളും, eെn ിലും uെ ിൽ,  മ ു ഏരിയകളിെല 

േകാടതികൾk് /്രടിബയ്ൂണലുകൾk് സമാനമായ aധികാര പരിധി uെ ിൽേpാലും, iവെയലല്ാം മുംൈബയിെല 

േകാടതികളിെല/ ്രടിബയ്ൂണലുകളിെല aധികാര പരിധിയിലായിരിkും,  
8. സാധുവായ കാർഡ് നmരിൽ സാധുവായ നിരkുകൾ െചലവാkിെയ ിൽ മാ്രതേമ oരു കാർഡ് െമംബർk് േപായിന്റുകൾ 

ലഭിkുകയുllൂ. കൂടാെത, aവരുെട കാർഡ് േപെമന്റുകളിൽ വീഴ്ച വരുtാt കാർഡ് െമംബർമാർkായിരിkും 

േപായിന്റുകൾ േനടാൻ aർഹതയു ായിരിkുക. തിരിcു നൽകെp  നിരkുകളിൽ േപായിന്റുകൾ നൽകുnതായിരിkിലല്. 
9. ്രപസkമായ തീയതിയിൽ, കാർഡ് പിൻവലിcു, റdാkി aെലല് ിൽ റdാkാൻ ബാധയ്sമാണ് aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ 

akൗ ിൽ വീഴ്ച വരുtി aെലല് ിൽ ഏെത ിലും ലംഘനം eെn ിലും uെ ിൽ aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

കാർഡ് െമmർ കരാറിൽ വിശദമാkിയിരിkുn ഏെത ിലും ഭാഗtിന്െറ ലംഘനം നടtിയി ുെ ിേലാ റിവാർഡ് 

േപായിന്റുകൾ സmാദിkുnതിനും aവ റിഡീം െചyുnതിനും aനുവാദമു ായിരിkുnതലല്. ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

േപായിന്റു കണkു കൂ ൽ anിമവും മാ ാൻ കഴിയാtതും കാർഡ് െമംബർ പാലിേk തുമാണ്, െത ു സംഭവിcു en 

െതളിവ് ഹാജരാkുn സnർഭtിെലാഴിെക, aതിെനതിെര തർkം unയിkാേനാ aെലല് ിൽ േചാദയ്ം െചyെpടാേനാ 

സാധയ്മലല്. 
10. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും , ഈ കാർഡ്  നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 
11. കാർഡ് െമംബർ കാർഡ് uപേയാഗിkുേmാൾ, കാർഡിെന നിയ്രnിkുn കാർഡ് െമംബർ കരാറിനു പുറേമ, ഈ നിബnനകളും 

വയ്വsകളും aംഗീകരിkുnതായി കണkാkും, കൂടാെത iവ നിരുപാധികമായി പാലിkുവാൻ ബാധയ്sരാെണn് 
മനsിലാkുകയും സmതിkുകയും െചyുnു. കാർഡ് നലല് നിലയിൽ തുടരുnുെവ ിലും മിനിമം േപെമന്റ് ഡയ്ൂ നി ിത 

തീയതിയിkു മുെm ഞ ൾk് ലഭിെc ിലും മാ്രതേമ ഈ ഓഫറിനു സാധുത u ായിരിkുകയുllൂ. 
 

29.  ആർബിeൽ ബാ ് ൈട ാനിയം ഡിൈല ് കാർഡ് - ഓഫറിന്െറ uപാധികളും നിബnനകളും 

29.1  ഓഫർ 1: ബുk്ൈമേഷായിൽ 1+ 1 മൂവി ടിk ്  

 ഓഫർ േ്രപാ്രഗാം വിവര ൾ: 
1. ൈട ാനിയം കാർഡ് uപേയാഗിc് ബുk്ൈമേഷായിൽ നിnും (in.bookmyshow.com) മൂവി ടിk ് വാ ുn eലല്ാ ആർബിeൽ ബാ ് 

ൈട ാനിയം കാർഡ് െമംബർമാർkും eലല്ാ ബുധനാഴ്ചകളിലും onു വാ ിയാൽ onു ്രഫീ ഓഫർ ലഭിkുnതായിരിkും. 

2. ആർബിeൽ ബാ ് കാർഡ് വഴി പണം aടc് ബുk്ൈമേഷായിൽ നിnും ടിk ് വാ ുn കാർഡ് െമംബർk് തന്െറ ടിk ് 
വാ ുേmാൾ 1 ടിk ് aെലല് ിൽ 200 രൂപയുെട, ഏതാേണാ കുറ ത് aത്, ഡിസ്കൗ ് േനടുnതായിരിkും. െ്രപാേമാഷണൽ 

ടിk ുകളുെട ലഭയ്ത aനുസരിc്, ഈ ഓഫർ eലല്ാ ബുധനാഴ്ചകളിലും eലല്ാ േഷാകൾkും ലഭിkുnതായിരിkും. 

3. oരു മാസം പരമാവധി ര ് തവണ മാ്രതമായിരിkും ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkാൻ കഴിയുക. 

4. ഓഫറിന്െറ വാലഡി ിഃ ബാ ് കാലാവധി നീ ാt പkം, ജൂൺ 2015 വെര ഈ  ഓഫർ സാധുവാണ്. 

ഓഫറിന്െറ വയ്വsകളും നിബnനകളും 
1.  ബുധനാഴ്ചകളിൽ മാ്രതം ടിk ് വാ ലുകൾk് ഓഫർ സാധുവാണ്. 
2.  ഈ ഓഫർ ്രപകാരം സൗജനയ് ടിk ിന്െറ വില ഓേരാ ടിk ിനും 200 രൂപയിൽ കവിയരുത്. 

3.  ഓേരാ iടപാടിനും സാധുവായ oരു കാർഡിനു ലഭിkാവുn സൗജനയ് ടിk ുകളുെട പരമാവധി e ം oരു ടിk ് ആയിരിkും. 

oരാഴ്ചയിൽ oരു iടപാടിനു മാ്രതം േയാഗയ്മായിരിkും ഈ ഓഫർ. 

4.   ഈ ഓഫർ ്രപകാരം oരു സൗജനയ് ടിk ് ലഭിkുn ആർബിeൽ ബാ ് ൈട ാനിയം കാർഡ് െമംബർ, ആ വാ ൽ iടപാടിന് 

ചുരു ിയത് oരു ടിk ിന്െറ വില പൂർ മായി നൽേക താണ്. 
5.  ബുk്ൈമേഷായിൽ ബുk് െചyാൻ കഴിയുn inയ്യിെല തിയ റുകളുമായും ബnെp  ടിk ് ബുkിംഗിനായിരിkും ഈ 

ഓഫർ ബാധകം. 

6.  നി ൾ ഡിസ്കൗ ിന് aേപkിkുകയും enാൾ ഏെത ിലും കാരണtാൽ iടപാട് നടkുകയും െചyുnിലല് e ിൽ, ഡിസ്
കൗ ിന് വീ ും ്രശമിkുnതിനായി ദയവായി 20 മിനു ് കാtു നിൽkുക. 

7.  ആർബിeൽ ബുk്ൈമേഷാ ഓഫറിനു കീഴിലുll ഓഫർ ലഭയ്മാkുnതിനു മുm് ബുk്ൈമേഷായുെട െവബ്ൈസ ായ 

in.bookmyshow.com -ൽ നൽകിയി ുll മ ് ബാധകമായ നിബnനകളും വയ്വsകളും പരിേശധിkണെമn് eലല്ാ ആർബിeൽ 

ബാ ് pാ ിനം റിവാർഡ് കാർഡ് െമംബേറാടും നിർേdശിkുnു. 
8.  ഓൺൈലനിൽkൂടി oരിkൽ ടിk ് വാ ിkഴി ാൽ aതു വി തായി പരിഗണിkുകയും aതു റdു െചyാേനാ, റീഫ ു 

െചyാേനാ ൈകമാ ം െചyാേനാ സാധയ്മാകുnതുമലല്. 
9.  ബുk്ൈമേഷായിൽ കൂടി വാ ുn ടിk ുകൾk് കാർഡ് െമംബർ തന്െറ സവ്കാരയ് വിവര ളും കാർഡ് വിശദാംശ ളും 

ഓൻൈലനായി നൽേക ത് ആവശയ്മാണ്. 

10.   ഈ ഓഫർ ബുk്ൈമേഷായിെല മേ െത ിലും ഓഫറുകൾ / ഡിസ്കൗ ് / ്രപേമാഷനുകൾ enിവയുമായി േചർkുവാൻ 

കഴിയിലല്. ഓഫറുകൾ ൈകമാ ം െചyാേനാ aെലല് ിൽ പണമായി റിഡീം െചyാേനാ സാധയ്മലല്. 



11.  ബുk്ൈമേഷാ നൽകുn ഏെത ിലും േസവന ളുെട നയ്ൂനതയ്േkാ aപരയ്ാപ്തതയ്േkാ aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ 

aനുഭവിkുn ഏെത ിലും തരtിലുll ന ൾേkാ ആർബിeൽ ബാ ിന് യാെതാരു വിധtിലും utരവാദിtേമാ 
ബാധയ്തേയാ u ായിരിkുnതലല്. 

12.  ലഭയ്മാkെp  ഓഫറുമായി ബnെp ് ഏെത ിലും തരtിലുll ന പരിഹാരം / ആനുകൂലയ് ൾ enിവയ്k് 
aവകാശമു ായിരിkുകയിലല്  

13.  ആർബിeൽ ബാ ് pാ ിനം കാർഡ് െമംബർമാർ ഈ ഓഫർ പ ാളിയാവാൻ oരു തരtിലും ബാധയ്sരലല്.  കാർഡ് െമംബറുെട 

ഏെത ിലും തരtിലുll പ ാളിtം സവ്േമധയാ ullതായിരിkും.നിർേdശിkെp തു േപാെല ഓഫറുകൾ നൽകുnു en് 
uറpാkാൻ ബുk്ൈമേഷാ കഴിവതും ്രശമിkും. enാൽ, ഓഫറുകൾ നൽകിയി ിെലല് ിൽ aെലല് ിൽ 

നിർേdശിkെp ിരിkുnതു േപാെല ഓഫറുകൾ നൽകിയിെലല് ിൽ (ബുk്ൈമേഷായുെട aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 
ഭാഗtു നിnു ാകുn വീഴ്ച, a്രശd enിവ മൂലം സംഭവിkുnതായാലും aെലല് ിലും) ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ ഭാഗtു 
നിnും aെലല് ിൽ ബുk്ൈമേഷായുെട ഭാഗtു നിnും ന പരിഹാരം ആവശയ്െpടാേനാ aെലല് ിൽ െkയിം െചyാേനാ 

കഴിയുnതായിരിkിലല്. 
14.  ഏെത ിലും കാരണtാൽ ഓഫർ aെലല് ിൽ ഓഫറിന്െറ കീഴിൽ നൽകുn ആനുകൂലയ് േളാ aവകാശ േളാ നൽകുവാേനാ 

aെലല് ിൽ മാനിkുവാേനാ ബുk്ൈമടിk ് വിസmതിkുn aെലല് ിൽ പരാജയെpടുnതു കാരണം uയർnു വരുn ഏതു 
ന tിനും േകടുപാടുകൾkും െkയിമുകൾkും ആർബിeൽ ബാ ് oരു വിധtിലും aെലല് ിൽ oരു കാരണtാലും 
ബാധയ്sരായിരിkുnതലല്. 

15.  oരു േനാ ീസും നൽകാെത ഏത് സമയtും ഈ വയ്വsകളും നിബnനകളും പിൻവലിkാൻ opം / aെലല് ിൽ മാ ം 

വരുtാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 
16.  ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkുn സമയt് കാർഡ് നിലവിലുllതും നലല് നിലയിലുമാെണ ിൽ മാ്രതേമ ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkാൻ 

സാധിkുകയുllൂ. 

17.  ഓഫറും നിബnനകളും വയ്വsകളുമായി ബnെp  ഏതു തർk ളും മുംൈബയിെല േകാടതികളിെല aധികാര പരിധിയിൽ 

മാ്രതം വരുnതായിരിkും. തർk ൾ, ഏെത ിലുെമെ ിൽ, aവ ആർബിേ്രടഷൻ ആന്റ് കൺസിലിേയഷൻ ആക്ട്, 1996 

(കാലികമായ േഭദഗതികൾ aനുസരിc്) -ന്െറ  വകുp് ്രപകാരം നിയ്രnിkെpടും. 

18.  ഈ ഓഫറിന്െറ സാഹചരയ്tിൽ, നിയമപരമായ ആവശയ്കതകൾ പാലിkുnതിനയി ഈ നിബnനകളും വയ്വsകളും 

(സാഹചരയ്മനുസരിc്) aെലല് ിൽ aതിന്െറ ഏെത ിലും ഭാഗം വിലkുകേയാ നിയ്രnിkുകേയാ െചയ്േതkാം.  
19.  ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും , ഈ കാർഡ്  നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 

29.2  ഓഫർ 2: 
1.  ബുധനാഴ്ചകളിൽ ബിഗ് ബസാറിെല വിൽപനകൾk് 5% വാലയ്ൂ ബാk്. oരു മാസം സവ്nമാkാൻ കഴിയുn പരമാവധി 

റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ 1000 ആയിരിkും. uപേഭാkാkൾk്, aവരുെട ഓപ്ഷനുകൾ aനുസരിc്, 2000 േപായിന്റുകൾ, 500 

രൂപ വിലമതിkുn ബിഗ് ബസാർ വൗcറുകളായി മാ ാൻ കഴിയുnതാണ്. 

2.  ഓഫർ വാലഡി ിഃ  ബാ ് കാലാവധി നീ ാt പkം, ജൂൺ 2016 വെര ഈ  ഓഫർ സാധുവാണ്. 

 uപാധികളും നിബnനകളും 

1. ബുധനാഴ്ചകളിൽ ബിഗ് ബസാറിൽ പ്ളാ ിനം കാർഡ് uപേയാഗിcു െകാ ് വാ ലുകൾ നടtുn കാർഡ് െമംബറിന്, 

െചലവാkുn ഓേരാ 100 രൂപയ്kും 20 റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ വീതം ലഭിkും. 
2. oരു മാസം സവ്nമാkാൻ കഴിയുn പരമാവധി റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ 1000 ആയിരിkും. oരു മാസമാണ് oരു ബിലല്ിംഗ് 

ൈസkിൾ ആയി കണkാkുക. 
3. ബിഗ് ബസാർ നൽകുn ഏെത ിലും േസവന ളുെട നയ്ൂനതയ്േkാ aപരയ്ാപ്തതയ്േkാ aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ 

aനുഭവിkുn ഏെത ിലും തരtിലുll ന ൾേkാ ആർബിeൽ ബാ ിന് യാെതാരു വിധtിലും utരവാദിtേമാ 

ബാധയ്തേയാ u ായിരിkുnതലല്. 
4. ലഭയ്മാkെp  ഓഫറുമായി ബnെp ് ഏെത ിലും തരtിലുll ന പരിഹാരം / ആനുകൂലയ് ൾ enിവയ്k് ആർബിeൽ 

ൈട ാനിയം ഡിൈല ് കാർഡ് െമംബർമാർk് aവകാശമു ായിരിkുകയിലല്. ഓഫറുകൾ ൈകമാ ം െചyാേനാ aെലല് ിൽ 

പണമായി റിഡീം െചyാേനാ സാധയ്മലല്. 
5. ആർബിeൽ ബാ ് ൈട ാനിയം ഡിൈല ് കാർഡ് െമംബർമാർ ഈ ഓഫർ പ ാളിയാവാൻ oരു തരtിലും ബാധയ്sരലല്.  

കാർഡ് െമംബറുെട ഏെത ിലും തരtിലുll പ ാളിtം സവ്േമധയാ ullതായിരിkും. നിർേdശിkെp തു േപാെല ഓഫറുകൾ 

നൽകുnു en് uറpാkാൻ ബിഗ് ബസാർ കഴിവതും ്രശമിkും. enാൽ, ഓഫറുകൾ നൽകിയി ിെലല് ിൽ aെലല് ിൽ 

നിർേdശിkെp ിരിkുnതു േപാെല ഓഫറുകൾ നൽകിയിെലല് ിൽ (ബിഗ് ബസാറിന്െറ aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

ഭാഗtു നിnു ാകുn വീഴ്ച, a്രശd enിവ മൂലം സംഭവിkുnതായാലും aെലല് ിലും) ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ ഭാഗtു 
നിnും aെലല് ിൽ ബിഗ് ബസാറിന്െറ ഭാഗtു നിnും ന പരിഹാരം ആവശയ്െpടാേനാ aെലല് ിൽ െkയിം െചyാേനാ 

കഴിയുnതായിരിkിലല്. 
6. ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkുn ഏെതാരു വയ്kിയും  ഈ നിബnനകളും വയ്വsകളും aംഗീകരിkുnതായി കണkാkും. 
7. oരു േനാ ീസും നൽകാെത ഏത് സമയtും ഈ വയ്വsകളും നിബnനകളും പിൻവലിkാൻ opം / aെലല് ിൽ മാ ം 

വരുtാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 
8. ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkുn സമയt് കാർഡ് നിലവിലുllതും നലല് നിലയിലുമാെണ ിൽ മാ്രതേമ ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkാൻ 

സാധിkുകയുllൂ. 
9. ഓഫറും നിബnനകളും വയ്വsകളുമായി ബnെp  ഏതു തർk ളും മുംൈബയിെല േകാടതികളിെല aധികാര പരിധിയിൽ 

മാ്രതം വരുnതായിരിkും. തർk ൾ, ഏെത ിലുെമെ ിൽ, aവ ആർബിേ്രടഷൻ ആന്റ് കൺസിലിേയഷൻ ആക്ട്, 1996 

(കാലികമായ േഭദഗതികൾ aനുസരിc്) -ന്െറ  വകുp് ്രപകാരം നിയ്രnിkെpടും. 



10. ഈ ഓഫറിന്െറ സാഹചരയ്tിൽ, നിയമപരമായ ആവശയ്കതകൾ പാലിkുnതിനയി ഈ നിബnനകളും വയ്വsകളും 

(സാഹചരയ്മനുസരിc്) aെലല് ിൽ aതിന്െറ ഏെത ിലും ഭാഗം വിലkുകേയാ നിയ്രnിkുകേയാ െചയ്േതkാം.  
11. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും, ഈ കാർഡ് നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 
 

29.3  ഓഫർ 3: 
 1. ബുധനാഴ്ചകളിൽ െഡാമിേനാസ്/ പിsാ ഹ ് enിവിട ളിെല വിൽപനകൾk് 10% വാലയ്ൂ ബാk്. ഈെ്രപാേമാഷനിൽ oരു 

മാസം സവ്nമാkാൻ കഴിയുn പരമാവധി റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ 1000 ആയിരിkും. 

 2. ഓഫർ വാലഡി ിഃ  ബാ ് കാലാവധി നീ ാt പkം, ജൂൺ 2016 വെര ഈ  ഓഫർ സാധുവാണ്. 
 uപാധികളും നിബnനകളും 

1. ബുധനാഴ്ചകളിൽ െഡാമിേനാസ്/ പിsാ ഹ ് enിവിട ളിൽ ത ളുെട കാർഡ് uപേയാഗിcു െകാ ് വാ ലുകൾ 

നടtുn കാർഡ് െമംബറിന്, െചലവാkുn ഓേരാ 100 രൂപയ്kും 40 റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ വീതം ലഭിkും. 

2. oരു മാസം സവ്nമാkാൻ കഴിയുn പരമാവധി റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ 1000 ആയിരിkും. oരു മാസമാണ് oരു ബിലല്ിംഗ് 

ൈസkിൾ ആയി കണkാkുക. 

3. െഡാമിേനാസ്/ പിsാ ഹ ് നൽകുn ഏെത ിലും േസവന ളുെട നയ്ൂനതയ്േkാ aപരയ്ാപ്തതയ്േkാ aെലല് ിൽ കാർഡ് 

െമംബർ aനുഭവിkുn ഏെത ിലും തരtിലുll ന ൾേkാ ആർബിeൽ ബാ ിന് യാെതാരു വിധtിലും 

utരവാദിtേമാ ബാധയ്തേയാ u ായിരിkുnതലല്. 
4. ലഭയ്മാkെp  ഓഫറുമായി ബnെp ് ഏെത ിലും തരtിലുll ന പരിഹാരം / ആനുകൂലയ് ൾ enിവയ്k് ആർബിeൽ 

ൈട ാനിയം ഡിൈല ് കാർഡ് െമംബർമാർk് aവകാശമു ായിരിkുകയിലല്. ഓഫറുകൾ ൈകമാ ം െചyാേനാ aെലല് ിൽ 

പണമായി റിഡീം െചyാേനാ സാധയ്മലല്. 
5. ആർബിeൽ ബാ ് ൈട ാനിയം ഡിൈല ് കാർഡ് െമംബർമാർ ഈ ഓഫർ പ ാളിയാവാൻ oരു തരtിലും ബാധയ്sരലല്.  
കാർഡ് െമംബറുെട ഏെത ിലും തരtിലുll പ ാളിtം സവ്േമധയാ ullതായിരിkും. നിർേdശിkെp തു േപാെല ഓഫറുകൾ 

നൽകുnു en് uറpാkാൻ െഡാമിേനാസ്/ പിsാ ഹ ്  കഴിവതും ്രശമിkും. enാൽ, ഓഫറുകൾ നൽകിയി ിെലല് ിൽ 

aെലല് ിൽ നിർേdശിkെp ിരിkുnതു േപാെല ഓഫറുകൾ നൽകിയിെലല് ിൽ (െഡാമിേനാസ്/ പിsാ ഹ ിന്െറ  aെലല് ിൽ 

ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ ഭാഗtു നിnു ാകുn വീഴ്ച, a്രശd enിവ മൂലം സംഭവിkുnതായാലും aെലല് ിലും) 

ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ ഭാഗtു നിnും aെലല് ിൽ െഡാമിേനാസ്/ പിsാ ഹ ിന്െറ ഭാഗtു നിnും ന പരിഹാരം 

ആവശയ്െpടാേനാ aെലല് ിൽ െkയിം െചyാേനാ കഴിയുnതായിരിkിലല്. 
6. ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkുn ഏെതാരു വയ്kിയും ഈ നിബnനകളും വയ്വsകളും aംഗീകരിkുnതായി കണkാkും. 

7. oരു േനാ ീസും നൽകാെത ഏത് സമയtും ഈ വയ്വsകളും നിബnനകളും പിൻവലിkാൻ opം / aെലല് ിൽ മാ ം 

വരുtാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

8. ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkുn സമയt് കാർഡ് നിലവിലുllതും നലല് നിലയിലുമാെണ ിൽ മാ്രതേമ ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkാൻ 

സാധിkുകയുllൂ. 

9. ഓഫറും നിബnനകളും വയ്വsകളുമായി ബnെp  ഏതു തർk ളും മുംൈബയിെല േകാടതികളിെല aധികാര 

പരിധിയിൽ മാ്രതം വരുnതായിരിkും. തർk ൾ, ഏെത ിലുെമെ ിൽ, aവ ആർബിേ്രടഷൻ ആന്റ് കൺസിലിേയഷൻ 

ആക്ട്, 1996 (കാലികമായ േഭദഗതികൾ aനുസരിc്) -ന്െറ  വകുp് ്രപകാരം നിയ്രnിkെpടും. 

10. ഈ ഓഫറിന്െറ സാഹചരയ്tിൽ, നിയമപരമായ ആവശയ്കതകൾ പാലിkുnതിനയി ഈ നിബnനകളും വയ്വsകളും 

(സാഹചരയ്മനുസരിc്) aെലല് ിൽ aതിന്െറ ഏെത ിലും ഭാഗം വിലkുകേയാ നിയ്രnിkുകേയാ െചയ്േതkാം.  

11. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും , ഈ കാർഡ്  നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 
  

29.4  ഓഫർ 4: 
 കാർഡ് iഷയ്ൂ െചയ്ത് 60 ദിവസtിനകം 200,000 രൂപേയാ aതിലധികേമാ വാ ൽ നടtി 2,000 േബാണസ് റിവാർഡ് 

േപായിന്റുകൾ സവ്nമാkുക. 60 ദിവസtിനുllിൽ ചിലവു  െചയ്ത തുക 10000-േമാ aതിൽ കൂടുതേലാ ആെണ ിൽ aധിക 1000 

റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ ആയിരിkും േനടുക. 
 uപാധികളും നിബnനകളും 

1. കാർഡ് െമംബർ  കരാറിൽ നിഷ്കർഷിcിരിkുn റിവാർഡുകൾ േനടാൻ കഴിയുn iടപാടുകൾkു േമൽ െ്രപാേമാഷണൽ 

റിവാർഡുകൾ േനടുnതായിരിkും.  
2. വയ്ാപാര sാപനം / aേസാസിേയഷൻ (aതായത് വിസ / മാsർ കാർഡ്) സമർpിkുn േപാsിംഗ് തീയതി 
aടിsാനtിലായിരിkും ചിലവഴിkലുകൾ കണkാkുnത്. വയ്ാപാര sാപനം  സമർpിkുn iടപാട് തീയതി iടപാട് 

നടtിയ യഥാർt തീയതിയിൽ നിnും വയ്തയ്സ്തമാെണ ിൽ aതിന്െറ utരവാദിtം ആർബിeൽ ബാ ് ഏെ ടുkുകയിലല്. 
3. കാർഡിന്െറ ആദയ്െt uപേയാഗtിനും ഫീസിന്െറ േപെമന്റിനും 30 ദിവസtിനുllിൽ റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ െ്രകഡി ് 
കാർഡിേലയ്k് െ്രകഡി ് െചyെpടുnതായിരിkും. 
4. മുൻകൂർ േനാ ീസ് നൽകാെത ഏത് സമയtും ആർബിeൽ ബാ ് ൈട ാനിയം ഡിൈല ് കാർഡിൽ (''കാർഡ്'') 

നൽകിയിരിkുn ഏെത ിലും/ eലല്ാ ഓഫറുകളും നീ ാേനാ aെലല് ിൽ iലല്ാതാkാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ 

നിkിപ്തമാണ്. 
5. മുൻകൂർ േനാ ീസ് കൂടാെത ഏതു സമയtും നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും േചർkലുകൾ / േഭദഗതി / പരിഷ്kരണം / 

മാ ം വരുtുnതിേനാ aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ iതിനു സമാനമായ aെലല് ിൽ സമാനമലല്ാt മെ ാരു ഓഫറുമായി ഭാഗികമാേയാ 



aെലല് ിൽ പൂർ മാേയാ മാ ിവയ്kാേനാ, aെലല് ിൽ ഈഓഫർ പൂർ മായി പിൻവലിkാേനാ ull aധികാരം ബാ ിൽ 

നിkിപ്തമാണ്. 
6. കാലാകാല ളിൽ കാർഡ് ്രപദാനം െചyുn ഓഫർ(കളിൽ) നിnും uയർnു വരുn aെലല് ിൽ aതുമായി ബnെp ു 

u ാകുn aെലല് ിൽ കാർഡുമായി ബnെp  മ ു തരtിൽ u ാകുn eലല്ാ തർk ളും, eെn ിലും uെ ിൽ,  മ ു 

ഏരിയകളിെള േകാടതികൾk് /്രടിബയ്ൂണലുകൾk് സമാനമായ aധികാര പരിധി uെ ിൽേpാലും, iവെയലല്ാം മുംൈബയിെല 

േകാടതികളിെല/ ്രടിബയ്ൂണലുകളിെല aധികാര പരിധിയിലായിരിkും,  
7. സാധുവായ കാർഡ് നmരിൽ സാധുവായ നിരkുകൾ െചലവാkിെയ ിൽ മാ്രതേമ oരു കാർഡ് െമംബർk് േപായിന്റുകൾ 

ലഭിkുകയുllൂ. കൂടാെത, aവരുെട കാർഡ് േപെമന്റുകളിൽ വീഴ്ച വരുtാt കാർഡ് െമംബർമാർkായിരിkും 

േപായിന്റുകൾ േനടാൻ aർഹതയു ായിരിkുക. തിരിcു നൽകെp  നിരkുകളിൽ േപായിന്റുകൾ നൽകുnതായിരിkിലല്. 
8. ്രപസkമായ തീയതിയിൽ, കാർഡ് പിൻവലിcു, റdാkി aെലല് ിൽ റdാkാൻ ബാധയ്sമാണ് aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ 

akൗ ിൽ വീഴ്ച വരുtി aെലല് ിൽ ഏെത ിലും ലംഘനം eെn ിലും uെ ിൽ aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

കാർഡ് െമmർ കരാറിൽ വിശദമാkിയിരിkുn ഏെത ിലും ഭാഗtിന്െറ ലംഘനം നടtിയി ുെ ിേലാ റിവാർഡ് 

േപായിന്റുകൾ സmാദിkുnതിനും aവ റിഡീം െചyുnതിനും aനുവാദമു ായിരിkുnതലല്. ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

േപായിന്റു കണkു കൂ ൽ anിമവും മാ ാൻ കഴിയാtതും കാർഡ് െമംബർ പാലിേk തുമാണ്, െത ു സംഭവിcു en 

െതളിവ് ഹാജരാkുn സnർഭtിെലാഴിെക, aതിെനതിെര തർkം unയിkാേനാ aെലല് ിൽ േചാദയ്ം െചyെpടാേനാ 

സാധയ്മലല്. 
9. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും , ഈ കാർഡ്  നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 
10. കാർഡ് െമംബർ കാർഡ് uപേയാഗിkുേmാൾ, കാർഡിെന നിയ്രnിkുn കാർഡ് െമംബർ കരാറിനു പുറേമ, ഈ 

നിബnനകളും വയ്വsകളും aംഗീകരിkുnതായി കണkാkും, കൂടാെത iവ നിരുപാധികമായി പാലിkുവാൻ 

ബാധയ്sരാെണn് മനsിലാkുകയും സmതിkുകയും െചyുnു. കാർഡ് നലല് നിലയിൽ തുടരുnുെവ ിലും മിനിമം േപെമന്റ് 

ഡയ്ൂ നി ിത തീയതിയ്kു മുെm ഞ ൾk് ലഭിെc ിലും മാ്രതേമ ഈ ഓഫറിനു സാധുത u ായിരിkുകയുllൂ. 
29.5  ഓഫർ 5: വാർഷിക ഓഫർ  
 oരു കാർഡ് െമംബർ aവന്െറ/ aവളുെട കാർഡിൽ 100,000 രൂപേയാ aതിനു മുകളിേലാ െചലവാkുnുെവ ിൽ, aവെര 750 

രൂപയുെട പുതുkൽ ഫീസിൽ നിnും oഴിവാkുnതായിരിkും. aതു കൂടാെത, കാർഡു െമംബർ തന്െറ കാർഡിൽ 120,000 

രൂപേയാ aതിനു മുകളിേലാ െചലവാkുെn ിൽ  1000 രൂപയുെട oരു ഗിഫ് ് വൗcർ ലഭിkുnതായിരിkും. 
1. ആദയ് ബിൽ സൃ ിkുn തീയതി മുതൽ 12 മാസം enായിരിkും പരിഗണിkെpടുn വർഷം വയ്ാഖയ്ാനിkെpടുnത്. 
2. വയ്ാപാര sാപനം / aേസാസിേയഷൻ (aതായത് വിസ / മാsർ കാർഡ്) സമർpിkുn േപാsിംഗ് തീയതി 
aടിsാനtിലായിരിkും ചിലവഴിkലുകൾ കണkാkുnത്. 
3. വയ്ാപാര sാപനം  സമർpിkുn iടപാട് തീയതി iടപാട് നടtിയ യഥാർt തീയതിയിൽ നിnും വയ്തയ്സ്തമാെണ ിൽ 

aതിന്െറ utരവാദിtം ആർബിeൽ ബാ ് ഏെ ടുkുകയിലല്. 
4. aംഗീകൃത വാ ൽ മൂലയ്tിൽ, കാർഡിെല േലാണുമായി ബnെp  ieംഐകൾ, ഡയൽ ആൻ ieംഐ, ബാലൻസ് 

കൺേവർഷൻ, ബാലൻസ് ്രടാൻസ്ഫർ േ്രപാ്രഗാമുകൾ, പണം പിൻവലിkലുകൾ, ഫീസ്, nിരkുകൾ, േസവന നിരkുകൾ enിവ 

uൾെpടുകയിലല്. 
5.  തർktിലുll ഏെത ിലും iടപാട് aംഗീകൃത വാ ൽ മൂലയ്ം കണkു കൂ ുnതിനായി പരിഗണിkെpടുകയിലല്. 
െമർcന്റ് റീഫ ുകൾ aംഗീകൃത വാ ൽ മൂലയ്ം കണkു കൂ ുnതിന് oരു െനഗ ീവ് aഡ്ജs്െമന്റായി ആണ് 

കണkാkെpടുnത്. 
6. ഗിഫ് ് വൗcറുകൾ, ഞ ളുെട െവബ്ൈസ ് www.rblbank.comൽ നൽകിയിരിkുn ഗിഫ് ് വൗcറുകളുെട േശഖരtിൽ നിnും 

തിരെ ടുkാവുnതാണ്. 
30.  ആർബിeൽ ബാ ് ഡൽഹി െഡയർെഡവിൾ ്രകിk ് െ്രകഡി ് കാർഡ്   
 േ്രപാ്രഗാമിന്െറ uപാധികളും വയ്വsകളും 
 ഓഫർ 1: 

േ്രപാ്രഗാമിന്െറ വിശദാംശ ൾ: ൈഡനിംഗ്, വിമാന യാ്രത, േഹാ ലുകൾ enിവിട ളിൽ ചിലവാkുn ഓേരാ 100 രൂപയ്kും 4 

റൺസുകൾ േനടുക. 
 uപാധികളും നിബnനകളും 

1. െഡനിംഗ്, വിമാന യാ്രത, േഹാ ലുകൾ, േsാറുകൾ enിവയുെട ഐഡന്റിഫിേkഷൻ, മാsർ കാർഡ് aനുവദിcു നൽകുn 

eംസിസികൾ (െമർcന്റ് കാ ഗറി േകാഡുകൾ) aടിsാനെpടുtിയായിരിkും. െഡനിംഗ്, വിമാന യാ്രത, േഹാ ലുകൾ, 

േsാറുകൾ enിവിട ളിൽ ചിലവഴിkുnതിനു നിയുkെpടുtിയ eംസിസികളുെട കീഴിൽ രജിsർ െചyാt െമർcന്റ് 

ഔ ്െല ുകളിൽ/്രഫാൈ സികളിൽ നടtുn വാ ലുകൾk് റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ നൽകുnതിനുll utരവാദിtം 

ആർബിeൽ ബാ ിന് u ായിരിkുnതലല്. 
2. െഡനിംഗ്, വിമാന യാ്രത, േഹാ ലുകൾ, േsാറുകൾ enിവകളിൽ ചിലവഴിkുnതിനു നിയുkെpടുtിയ eംസിസികളുെട 

കീഴിൽ രജിsർ െചyാt െമർcന്റ് ഔ ്െല ുകളിൽ/്രഫാൈ സികളിൽ കാർഡിൽ െചലവഴിkുn ഓേരാ100 രൂപയ്kും 2 

റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ വീതം േനടും. 

3. കാർഡിനു നിേയാഗിcി ുll േs ്െമന്റ് ബിലല്ിംഗ് ൈസkിൾ ആയാണ് 'മാസം' നിർവചിkെp ിരിkുnത്. 

4. വയ്ാപാര sാപനം / aേസാസിേയഷൻ (aതായത് വിസ / മാsർ കാർഡ്) സമർpിkുn േപാsിംഗ് തീയതി 
aടിsാനtിലായിരിkും ചിലവഴിkലുകൾ കണkാkുnത്. വയ്ാപാര sാപനം  സമർpിkുn iടപാട് തീയതി iടപാട് 

നടtിയ യഥാർt തീയതിയിൽ നിnും വയ്തയ്സ്തമാെണ ിൽ aതിന്െറ utരവാദിtം ആർബിeൽ ബാ ് ഏെ ടുkുകയിലല്. 



5. മുൻകൂർ േനാ ീസ് നൽകാെത ഏത് സമയtും ആർബിeൽ ബാ ് െഡൽഹി െഡയർെഡവിൾ കാർഡിൽ (''കാർഡ്'') 

നൽകിയിരിkുn ഏെത ിലും/ eലല്ാ ഓഫറുകളും നീ ാേനാ aെലല് ിൽ iലല്ാതാkാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ 

നിkിപ്തമാണ്. 

6. മുൻകൂർ േനാ ീസ് കൂടാെത ഏതു സമയtും നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും േചർkലുകൾ / േഭദഗതി / പരിഷ്kരണം / മാ ം 

വരുtുnതിേനാ aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ iതിനു സമാനമായ aെലല് ിൽ സമാനമലല്ാt മെ ാരു ഓഫറുമായി (കളുമായി) 
ഭാഗികമാേയാ aെലല് ിൽ പൂർ മാേയാ മാ ിവയ്kാേനാ, aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ പൂർ മായി പിൻവലിkാേനാ ull 

aധികാരം ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

7. ഓഫറുമായി ബnെp  eലല്ാ വിഷയ ളിലുമുll ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ തീരുമാനം anിമവും aത് eലല്ാtരtിലും 

പാലിkെpേട തുമാണ്. 

8. കാലാകാല ളിൽ കാർഡ് ്രപദാനം െചyുn ഓഫർ(കളിൽ) നിnും uയർnു വരുn aെലല് ിൽ aതുമായി ബnെp ു u ാകുn 

aെലല് ിൽ കാർഡുമായി ബnെp  മ ു തരtിൽ u ാകുn eലല്ാ തർk ളും, eെn ിലും uെ ിൽ,  മ ു ഏരിയകളിെള 

േകാടതികൾk് /്രടിബയ്ൂണലുകൾk് സമാനമായ aധികാര പരിധി uെ ിൽേpാലും, iവെയലല്ാം മുംൈബയിെല 

േകാടതികളിെല/ ്രടിബയ്ൂണലുകളിെല aധികാര പരിധിയിലായിരിkും,  

9. സാധുവായ കാർഡ് നmരിൽ സാധുവായ നിരkുകൾ െചലവാkിെയ ിൽ മാ്രതേമ oരു കാർഡ് െമംബർk് റൺസുകൾ 

ലഭിkുകയുllൂ. കൂടാെത, aവരുെട കാർഡ് േപെമന്റുകളിൽ വീഴ്ച വരുtാt കാർഡ് െമംബർമാർkായിരിkും 

റൺസുകൾ േനടാൻ aർഹതയു ായിരിkുക. തിരിcു നൽകെp  നിരkുകളിൽ റൺസുകൾ നൽകുnതായിരിkിലല്. 
10. ഈ ഓഫറിനു കീഴിെല ആനുകൂലയ് ൾ േനടുക, aെലല് ിൽ ഈ കാർഡ് uപേയാഗിcു െകാ ് േന ൾ u ാkുക en 

uേdശയ്േtാടു കൂടി നടെtെpടുn ഏെത ിലും വ ന ്രശdയിൽെപടുnുെ ിൽ, ഈ ഓഫറിന്െറ ആനുകൂലയ് ളിൽ നിnും 

ഏെത ിലും വയ്kിെയ aേയാഗയ്നാkാനുll aധികാരം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

11. ്രപസkമായ തീയതിയിൽ, കാർഡ് പിൻവലിcു, റdാkി aെലല് ിൽ റdാkാൻ ബാധയ്sമാണ് aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ 

akൗ ിൽ വീഴ്ച വരുtി aെലല് ിൽ ഏെത ിലും ലംഘനം eെn ിലും uെ ിൽ aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

കാർഡ് െമmർ കരാറിൽ വിശദമാkിയിരിkുn ഏെത ിലും ഭാഗtിന്െറ ലംഘനം നടtിയി ുെ ിേലാ റൺസുകൾ 

സmാദിkുnതിനും aവ റിഡീം െചyുnതിനും aനുവാദമു ായിരിkുnതലല്. ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ റൺസ് കണkു കൂ ൽ 

anിമവും മാ ാൻ കഴിയാtതും കാർഡ് െമംബർ പാലിേk തുമാണ്, െത ു സംഭവിcു en െതളിവ് ഹാജരാkുn 

സnർഭtിെലാഴിെക, aതിെനതിെര തർkം unയിkാേനാ aെലല് ിൽ േചാദയ്ം െചyെpടാേനാ സാധയ്മലല്. 
12. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും , ഈ കാർഡ്  നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 
13. കാർഡ് െമംബർ കാർഡ് uപേയാഗിkുേmാൾ, കാർഡിെന നിയ്രnിkുn കാർഡ് െമംബർ കരാറിനു പുറേമ, ഈ നിബnനകളും 

വയ്വsകളും aംഗീകരിkുnതായി കണkാkും, കൂടാെത iവ നിരുപാധികമായി പാലിkുവാൻ ബാധയ്sരാെണn് 
മനsിലാkുകയും സmതിkുകയും െചyുnു. കാർഡ് നലല് നിലയിൽ തുടരുnുെവ ിലും മിനിമം േപെമന്റ് ഡയ്ൂ നി ിത 

തീയതിയ്kു മുെm ഞ ൾk് ലഭിെc ിലും മാ്രതേമ ഈ ഓഫറിനു സാധുത u ായിരിkുകയുllൂ. 

14. ഈ ഓഫറിന്െറ ആനുകൂലയ്ം ്രപേയാജനെpടുtുn ഏെതാരു വയ്kിയും ഈ uപാധികളും വയ്വsകളും വായിkുകയും 

മനsിലാkുകയും aംഗീകരിkുകയും െചയ്തി ു ് enു കരുതെpടും. 
15. ഈ ഓഫറുമായി ബnെp , നിയമ വിരുdമായ, നിേരാധിkെp  aെലല് ിൽ ഏെത ിലും നിയമtിന്െറ aെലല് ിൽ ച tിന്െറ 

കീഴിൽ നടpാkാൻ കഴിയാt ഏെത ിലും uപാധികളും വയ്വsകളും, atരം നിയമവിരുdത,aസാധുത, നിേരാധനം 

aെലല് ിൽ നടpിലാkാൻ കഴിയാതിരിkൽ മ ു uപാധികേളയും വയ്വsകേളയും ബാധിkാെത തെn 

്രപാബലയ്tിലലല്ാെതയാകും. 
 ഓഫർ 2: 
 ഓേരാ വർഷവും െചലവഴിkുn 100,000 രൂപയുെട വാ ലുകൾk് 1 വിk ് േനടുക. 

1. ആദയ്െt ബിലല്് സൃ ിc തീയതി മുതലുll 12 മാസ ളാണ്  'മാസം' ആയി നിർവചിkെp ിരിkുnത്. 

2. 12 മാസെt ഓേരാ വർഷവും പരമാവധി 10 വിk ുകൾ കാർഡ് െമംബറിനു സവ്nമാkാൻ കഴിയും. 

3. വൗcറുകൾkാേയാ aെലല് ിൽ റിവാർഡ് കാ ഗറിയിൽ നിnുll മ ു സmാന ൾkാേയാ വിk ുകൾ റിഡീം 

െചyാവുnതാണ്. 

4. മുകളിൽ പറ  കാലാവധിയിൽ ്രപാഥമിക കാർഡിലും aഡീഷണൽ കാർഡിലും ബിൽ െചyെpടുn ചിലവുകൾ 

പരിഗണിkെpടും. 

5. വിk ുകൾk് േയാഗയ്മായ വാ ലുകളിൽ ieംഐ iടപാടുകൾ, പണം പിൻവലിkൽ, ഫീസ് (ഏെത ിലും uെ ിൽ), 

ചാർജുകളും സർവീസ് നികുതി enിവ uൾെpടുകയിലല്.  
6. വയ്ാപാര sാപനം / aേസാസിേയഷൻ (aതായത് വിസ / മാsർ കാർഡ്) സമർpിkുn േപാsിംഗ് തീയതി 

aടിsാനtിലായിരിkും ചിലവഴിkലുകൾ കണkാkുnത്. വയ്ാപാര sാപനം  സമർpിkുn iടപാട് തീയതി iടപാട് 

നടtിയ യഥാർt തീയതിയിൽ നിnും വയ്തയ്സ്തമാെണ ിൽ aതിന്െറ utരവാദിtം ആർബിeൽ ബാ ് ഏെ ടുkുകയിലല്. 
7. oരു ലkം െചലവഴിkുnതിന്െറ നാഴികkലല്ിൽ etി 30 ദിവസtിനുllിൽ വിk ് െ്രകഡി ് കാർഡിേലയ്k് െ്രകഡി ് 

െചyെpടുnതായിരിkും. 

8. മുൻകൂർ േനാ ീസ് നൽകാെത ഏത് സമയtും ആർബിeൽ െഡൽഹി െഡയർെഡവിൾ കാർഡിൽ (''കാർഡ്'') നൽകിയിരിkുn 

ഏെത ിലും/ eലല്ാ ഓഫറുകളും നീ ാേനാ aെലല് ിൽ iലല്ാതാkാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

9. മുൻകൂർ േനാ ീസ് കൂടാെത ഏതു സമയtും നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും േചർkലുകൾ / േഭദഗതി / പരിഷ്kരണം / മാ ം 

വരുtുnതിേനാ aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ iതിനു സമാനമായ aെലല് ിൽ സമാനമലല്ാt മെ ാരു ഓഫറുമായി ഭാഗികമാേയാ 

aെലല് ിൽ പൂർ മാേയാ മാ ിവയ്kാേനാ, aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ പൂർ മായി പിൻവലിkാേനാ ull aധികാരം ബാ ിൽ 

നിkിപ്തമാണ്. 



10. ഓഫറുമായി ബnെp  eലല്ാ വിഷയ ളിലുമുll ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ തീരുമാനം anിമവും aത് eലല്ാtരtിലും 

പാലിkെpേട തുമാണ്. 

11. കാലാകാല ളിൽ കാർഡ് ്രപദാനം െചyുn ഓഫർ(കളിൽ) നിnും uയർnു വരുn aെലല് ിൽ aതുമായി ബnെp ു u ാകുn 

aെലല് ിൽ കാർഡുമായി ബnെp  മ ു തരtിൽ u ാകുn eലല്ാ തർk ളും, eെn ിലും uെ ിൽ,  മ ു ഏരിയകളിെള 

േകാടതികൾk് /്രടിബയ്ൂണലുകൾk് സമാനമായ aധികാര പരിധി uെ ിൽേpാലും, iവെയലല്ാം മുംൈബയിെല 

േകാടതികളിെല/ ്രടിബയ്ൂണലുകളിെല aധികാര പരിധിയിലായിരിkും,  

12. സാധുവായ കാർഡ് നmരിൽ സാധുവായ നിരkുകൾ െചലവാkിെയ ിൽ മാ്രതേമ oരു കാർഡ് െമംബർk് വിk ുകൾ 

ലഭിkുകയുllൂ. കൂടാെത, aവരുെട കാർഡ് േപെമന്റുകളിൽ വീഴ്ച വരുtാt കാർഡ് െമംബർമാർkായിരിkും 

വിk ുകൾ aർഹതയു ായിരിkുക. തിരിcു നൽകെp  നിരkുകളിൽ വിk ് നൽകുnതായിരിkിലല്. 
13. ഈ ഓഫറിനു കീഴിെല ആനുകൂലയ് ൾ േനടുക, aെലല് ിൽ ഈ കാർഡ് uപേയാഗിcു െകാ ് േന ൾ u ാkുക en 

uേdശയ്േtാടു കൂടി നടെtെpടുn ഏെത ിലും വ ന ്രശdയിൽെപടുnുെ ിൽ, ഈ ഓഫറിന്െറ ആനുകൂലയ് ളിൽ നിnും 

ഏെത ിലും വയ്kിെയ aേയാഗയ്നാkാനുll aധികാരം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

14. ്രപസkമായ തീയതിയിൽ, കാർഡ് പിൻവലിcു, റdാkി aെലല് ിൽ റdാkാൻ ബാധയ്sമാണ് aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ 

akൗ ിൽ വീഴ്ച വരുtി aെലല് ിൽ ഏെത ിലും ലംഘനം eെn ിലും uെ ിൽ aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

കാർഡ് െമmർ കരാറിൽ വിശദമാkിയിരിkുn ഏെത ിലും ഭാഗtിന്െറ ലംഘനം നടtിയി ുെ ിേലാ വിk ുകൾ 

സmാദിkുnതിനും aവ റിഡീം െചyുnതിനും aനുവാദമു ായിരിkുnതലല്. ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ വിk ു കണkു 
കൂ ൽ anിമവും മാ ാൻ കഴിയാtതും കാർഡ് െമംബർ പാലിേk തുമാണ്, െത ു സംഭവിcു en െതളിവ് ഹാജരാkുn 

സnർഭtിെലാഴിെക, aതിെനതിെര തർkം unയിkാേനാ aെലല് ിൽ േചാദയ്ം െചyെpടാേനാ സാധയ്മലല്. 
15. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും, ഈ കാർഡ്  നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 
16. കാർഡ് െമംബർ കാർഡ് uപേയാഗിkുേmാൾ, കാർഡിെന നിയ്രnിkുn കാർഡ് െമംബർ കരാറിനു പുറേമ, ഈ നിബnനകളും 

വയ്വsകളും aംഗീകരിkുnതായി കണkാkും, കൂടാെത iവ നിരുപാധികമായി പാലിkുവാൻ ബാധയ്sരാെണn് 
മനsിലാkുകയും സmതിkുകയും െചyുnു. കാർഡ് നലല് നിലയിൽ തുടരുnുെവ ിലും മിനിമം േപെമന്റ് ഡയ്ൂ നി ിത 

തീയതിയിkു മുെm ഞ ൾk് ലഭിെc ിലും മാ്രതേമ ഈ ഓഫറിനു സാധുത u ായിരിkുകയുllൂ. 

17. ഈ ഓഫറിന്െറ ആനുകൂലയ്ം ്രപേയാജനെpടുtുn ഏെതാരു വയ്kിയും ഈ uപാധികളും വയ്വsകളും വായിkുകയും 

മനsിലാkുകയും aംഗീകരിkുകയും െചയ്തി ു ് enു കരുതെpടും. 

18. ഈ ഓഫറുമായി ബnെp , നിയമ വിരുdമായ, നിേരാധിkെp  aെലല് ിൽ ഏെത ിലും നിയമtിന്െറ aെലല് ിൽ ച tിന്െറ 

കീഴിൽ നടpാkാൻ കഴിയാt ഏെത ിലും uപാധികളും വയ്വsകളും, atരം നിയമവിരുdത,aസാധുത, നിേരാധനം 

aെലല് ിൽ നടpിലാkാൻ കഴിയാതിരിkൽ മ ു uപാധികേളയും വയ്വsകേളയും ബാധിkാെത തെn 

്രപാബലയ്tിലലല്ാെതയാകും.  
 ഓഫർ 3: 
 ആർബിeൽ ബാ ് െഡൽഹി െഡയർെഡവിൾ ്രകിk ് കാർഡിൽ െമംബർഷിp് ഫീസ് aടcു െകാ ് 4000 റൺസ് aെലല് ിൽ 

െഡൽഹി െഡയർെഡവിളിന്െറ 1000 രൂപയുെട െമർkന്ൈറസ് വൗcർ aെലല് ിൽ 1000 രൂപയുെട സ്േപാർ ്സ് apാരൽ വൗcർ 

േനടുക. 
 േ്രപാ്രഗാമിന്െറ uപാധികളും വയ്വsകളും: 

1. കാർഡ് െമംബർ കരാറിൽ വയ്kമാkിയ േപാെല, റിവാർഡ് േനടുn eലല്ാ iടപാടുകളും റൺസ് േനടിെയടുkും. 
2. aംഗതവ് ഫീസ് aടc േശഷം ഈ റൺസുകൾ uപേഭാkാവിന്െറ akൗ ിേലയ്k് െ്രകഡി ് ആകും. 

3. വയ്ാപാര sാപനം / aേസാസിേയഷൻ (aതായത് വിസ / മാsർ കാർഡ്) സമർpിkുn േപാsിംഗ് തീയതി 
aടിsാനtിലായിരിkും ചിലവഴിkലുകൾ കണkാkുnത്. വയ്ാപാര sാപനം  സമർpിkുn iടപാട് തീയതി iടപാട് 

നടtിയ യഥാർt തീയതിയിൽ നിnും വയ്തയ്സ്തമാെണ ിൽ aതിന്െറ utരവാദിtം ആർബിeൽ ബാ ് ഏെ ടുkുകയിലല്. 
4. കാർഡിന്െറ ആദയ്െt uപേയാഗtിന് 30 ദിവസtിനുllിൽ റൺസുകൾ െ്രകഡി ് കാർഡിേലയ്k് െ്രകഡി ് 

െചyെpടുnതായിരിkും. 

5. മുൻകൂർ േനാ ീസ് നൽകാെത ഏത് സമയtും ആർബിeൽ ബാ ് പ്ളാ ിനം റിവാർഡ്സ് കാർഡിൽ (''കാർഡ്'') നൽകിയിരിkുn 

ഏെത ിലും/ eലല്ാ ഓഫറുകളും നീ ാേനാ aെലല് ിൽ iലല്ാതാkാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

6. മുൻകൂർ േനാ ീസ് കൂടാെത ഏതു സമയtും നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും േചർkലുകൾ / േഭദഗതി / പരിഷ്kരണം / മാ ം 

വരുtുnതിേനാ aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ iതിനു സമാനമായ aെലല് ിൽ സമാനമലല്ാt മെ ാരു ഓഫറുമായി ഭാഗികമാേയാ 

aെലല് ിൽ പൂർ മാേയാ മാ ിവയ്kാേനാ, aെലല് ിൽ ഈഓഫർ പൂർ മായി പിൻവലിkാേനാ ull aധികാരം ബാ ിൽ 

നിkിപ്തമാണ്. 

7. ഓഫറുമായി ബnെp  eലല്ാ വിഷയ ളിലുമുll ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ തീരുമാനം anിമവും aത് eലല്ാtരtിലും 

പാലിkെpേട തുമാണ്. 

8. കാലാകാല ളിൽ കാർഡ് ്രപദാനം െചyുn ഓഫർ(കളിൽ) നിnും uയർnു വരുn aെലല് ിൽ aതുമായി ബnെp ു u ാകുn 

aെലല് ിൽ കാർഡുമായി ബnെp  മ ു തരtിൽ u ാകുn eലല്ാ തർk ളും, eെn ിലും uെ ിൽ,  മ ു ഏരിയകളിെള 

േകാടതികൾk് /്രടിബയ്ൂണലുകൾk് സമാനമായ aധികാര പരിധി uെ ിൽേpാലും, iവെയലല്ാം മുംൈബയിെല 

േകാടതികളിെല/ ്രടിബയ്ൂണലുകളിെല aധികാര പരിധിയിലായിരിkും,  

9. സാധുവായ കാർഡ് നmരിൽ സാധുവായ നിരkുകൾ െചലവാkിെയ ിൽ മാ്രതേമ oരു കാർഡ് െമംബർk് േപായിന്റുകൾ 

ലഭിkുകയുllൂ. കൂടാെത, aവരുെട കാർഡ് േപെമന്റുകളിൽ വീഴ്ച വരുtാt കാർഡ് െമംബർമാർkായിരിkും 

േപായിന്റുകൾ േനടാൻ aർഹതയു ായിരിkുക. തിരിcു നൽകെp  നിരkുകളിൽ േപായിന്റുകൾ നൽകുnതായിരിkിലല്. 



10. ഈ ഓഫറിനു കീഴിെല ആനുകൂലയ് ൾ േനടുക, aെലല് ിൽ ഈ കാർഡ് uപേയാഗിcു െകാ ് േന ൾ u ാkുക en 

uേdശയ്േtാടു കൂടി നടെtെpടുn ഏെത ിലും വ ന ്രശdയിൽെപടുnുെ ിൽ, ഈ ഓഫറിന്െറ ആനുകൂലയ് ളിൽ നിnും 

ഏെത ിലും വയ്kിെയ aേയാഗയ്നാkാനുll aധികാരം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

11. ്രപസkമായ തീയതിയിൽ, കാർഡ് പിൻവലിcു, റdാkി aെലല് ിൽ റdാkാൻ ബാധയ്sമാണ് aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ 

akൗ ിൽ വീഴ്ച വരുtി aെലല് ിൽ ഏെത ിലും ലംഘനം eെn ിലും uെ ിൽ aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

കാർഡ് െമmർ കരാറിൽ വിശദമാkിയിരിkുn ഏെത ിലും ഭാഗtിന്െറ ലംഘനം നടtിയി ുെ ിേലാ റൺസുകൾ 

സmാദിkുnതിനും aവ റിഡീം െചyുnതിനും aനുവാദമു ായിരിkുnതലല്. ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ റൺസ് കണkു കൂ ൽ 

anിമവും മാ ാൻ കഴിയാtതും കാർഡ് െമംബർ പാലിേk തുമാണ്, െത ു സംഭവിcു en െതളിവ് ഹാജരാkുn 

സnർഭtിെലാഴിെക, aതിെനതിെര തർkം unയിkാേനാ aെലല് ിൽ േചാദയ്ം െചyെpടാേനാ സാധയ്മലല്. 
12. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും , ഈ കാർഡ്  നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 
13. കാർഡ് െമംബർ കാർഡ് uപേയാഗിkുേmാൾ, കാർഡിെന നിയ്രnിkുn കാർഡ് െമംബർ കരാറിനു പുറേമ, ഈ നിബnനകളും 

വയ്വsകളും aംഗീകരിkുnതായി കണkാkും, കൂടാെത iവ നിരുപാധികമായി പാലിkുവാൻ ബാധയ്sരാെണn് 
മനsിലാkുകയും സmതിkുകയും െചyുnു. കാർഡ് നലല് നിലയിൽ തുടരുnുെവ ിലും മിനിമം േപെമന്റ് ഡയ്ൂ നി ിത 

തീയതിയിkു മുെm ഞ ൾk് ലഭിെc ിലും മാ്രതേമ ഈ ഓഫറിനു സാധുത u ായിരിkുകയുllൂ. 

14. ഈ ഓഫറിന്െറ ആനുകൂലയ്ം ്രപേയാജനെpടുtുn ഏെതാരു വയ്kിയും ഈ uപാധികളും വയ്വsകളും വായിkുകയും 

മനsിലാkുകയും aംഗീകരിkുകയും െചയ്തി ു ് enു കരുതെpടും. 

15. ഈ ഓഫറുമായി ബnെp , നിയമ വിരുdമായ, നിേരാധിkെp  aെലല് ിൽ ഏെത ിലും നിയമtിന്െറ aെലല് ിൽ ച tിന്െറ 

കീഴിൽ നടpാkാൻ കഴിയാt ഏെത ിലും uപാധികളും വയ്വsകളും, atരം നിയമവിരുdത,aസാധുത, നിേരാധനം 

aെലല് ിൽ നടpിലാkാൻ കഴിയാതിരിkൽ മ ു uപാധികേളയും വയ്വsകേളയും ബാധിkാെത തെn 

്രപാബലയ്tിലലല്ാെതയാകും. 

ലീഗ് iൻൈവ ്സിന്േറയും ലീഗ് ്രപിവിേലജസിന്േറയും uപാധികളും നിബnനകളും 
േ്രപാ്രഗാമിന്െറ വിശദാംശ ൾ: ലീഗ് iൻൈവ ്സ്ഃ oരു െഡൽഹി െഡയർെഡവിൾ കാർഡ്െമംബർ en നിലയിൽ, ്രപേതയ്ക 

സംഭവ ൾk് നി ൾk് kണ ൾ ലഭിkും. ലീഗ് ്രപിവിേലജസ്ഃ oരു െഡൽഹി െഡയർെഡവിൾ കാർഡ്െമംബർ en നിലയിൽ, 

പ ാളി േsാറുകളിൽ നി ൾk് ഡിസ്കൗ ുകൾ ലഭിkും. 

uപാധികളും നിബnനകളും 

1. പ ാളിt വയ്ാപാര sാപന ൾ/ േ്രപാ്രഗാം മാേനജർമാർ enിവർ മാ്രതമാണ് ഈ േ്രപാ്രഗാം നി ൾkായി 
aവതരിpിkുnത്. 

2. ലീഗ് iൻൈവ ്സിനുll kണ ൾ സദുേdശയ്tിന്െറ aടിsാനtിലായിരിkും നടtെpടുക. ഓേരാ iവന്റിനും 

പരിമിതമായ kണ ൾ മാ്രതേമ കാണുകയുllൂ. ടിk ുകൾ നൽകാനുll മാനദണ്ഠ ൾ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

വിേവചനാധികാര്രപകാരമായിരിkും തീരുമാനിkുക. 

3. ആർബിeൽ ബാ ് ഏെത ിലും ഓഫർ നൽകുകേയാ ഗയ്ാര ി/വാറ ി നൽകുകേയാ െചyുnിലല്.  ഈ ഓഫറിന്െറ  കൂടാെത/ 

aെലല് ിൽ uൽpnം / േസവന ൾ enിവയുെട െഡലിവറി, ലഭയ്ത, ഗുണനിലവാരം enിവയ്k് ബാ ് oരു തരtിലും, 

ഏെത ിലും സാmtിക ന ം/ േകടുപാടുകൾ enിവ uൾെpെട enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാtതുമായവയ്k് 
utരവാദി ആയിരിkുnതലല്. 

4. ഈ ഓഫറിന്െറ uൽpntിന്െറ / േസവനtിന്െറ െഡലിവറി, േസവനം, aനുേയാജയ്ത,  വയ്ാപാരേയാഗയ്ത, ലഭയ്ത, ഗുണേമn  

enിവയുമായി ബnെp  തർk ൾk് ആർബിeൽ ബാ ് ikാരയ്tിൽ യാെതാരു വിധ ആശയവിനിമയവും 

പരിഗണിkുnതായിരിkിലല്. 
5. ഈ ഓഫറിന്െറ കീഴിൽ കാർഡ് െമംബർ ലഭയ്മാkുn uൽpnം / േസവന ൾ enിവയുെട uപേയാഗം മൂലം aെലല് ിൽ 

uപേയാഗിkാതിരിkുnതു മൂലം കാർഡ് െമംബറിനു േനരിേ ാ aലല്ാെതേയാ കാർഡ് െമംബർ aനുഭവിേk ി വരുn 

ഏെത ിലും ന ം aെലല് ിൽ േകടുപാടുകൾk് aെലല് ിൽ വയ്kിപരമായ പരിkുകൾk് ആർബിeൽ ബാ ് യാെതാരു 
കാരണവശാലും utരവാദി ആയിരിkുnതലല്. 

6. മുൻകൂർ േനാ ീസ് കൂടാെത ഏതു സമയtും നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും േചർkലുകൾ / േഭദഗതി / പരിഷ്kരണം / മാ ം 

വരുtുnതിന് ബാ ിന് aധികാരമു ായിരിkുnതാണ്. 

7. ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkുn സമയt് കാർഡ് നിലവിലുllതും നലല് നിലയിലുമാെണ ിൽ മാ്രതേമ ഈ ഓഫർ ലഭയ്മാkാൻ 

സാധിkുകയുllൂ. 

8. ഓഫറുമായി ബnെp  eലല്ാ വിഷയ ളിലുമുll ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ തീരുമാനം anിമവും aത് eലല്ാtരtിലും 

പാലിkെpേട തുമാണ്. 

9. ഓഫറും നിബnനകളും വയ്വsകളുമായി ബnെp  ഏതു തർk ളും മുംൈബയിെല േകാടതികളിെല aധികാര പരിധിയിൽ 

മാ്രതം വരുnതായിരിkും. തർk ൾ, ഏെത ിലുെമെ ിൽ, aവ ആർബിേ്രടഷൻ ആന്റ് കൺസിലിേയഷൻ ആക്ട്, 1996 

(കാലികമായ േഭദഗതികൾ aനുസരിc്) -ന്െറ  വകുp് ്രപകാരം നിയ്രnിkെpടും. 

10. ഈ ഓഫറിന്െറ സാഹചരയ്tിൽ, നിയമപരമായ ആവശയ്കതകൾ പാലിkുnതിനയി ഈ നിബnനകളും വയ്വsകളും 

(സാഹചരയ്മനുസരിc്) aെലല് ിൽ aതിന്െറ ഏെത ിലും ഭാഗം വിലkുകേയാ നിയ്രnിkുകേയാ െചയ്േതkാം.  

11. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും , ഈ കാർഡ്  നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 
12. ഈ ഓഫറിന്െറ ആനുകൂലയ്ം ്രപേയാജനെpടുtുn ഏെതാരു വയ്kിയും ഈ uപാധികളും വയ്വsകളും വായിkുകയും 

മനsിലാkുകയും aംഗീകരിkുകയും െചയ്തി ു ് enു കരുതെpടും. 



13. ഈ ഓഫറുമായി ബnെp , നിയമ വിരുdമായ, നിേരാധിkെp  aെലല് ിൽ ഏെത ിലും നിയമtിന്െറ aെലല് ിൽ ച tിന്െറ 

കീഴിൽ നടpാkാൻ കഴിയാt ഏെത ിലും uപാധികളും വയ്വsകളും, atരം നിയമവിരുdത,aസാധുത, നിേരാധനം 

aെലല് ിൽ നടpിലാkാൻ കഴിയാതിരിkൽ മ ു uപാധികേളയും വയ്വsകേളയും ബാധിkാെത തെn 

്രപാബലയ്tിലലല്ാെതയാകും. 

31.  ആർബിeൽ ബാ ് പ്ളാ ിനം ഡിൈല ് കാർഡ് - ഓഫറിന്െറ uപാധികളും നിബnനകളും 

 uപാധികളും നിബnനകളും 

 െവൽkം േബാണസ്  

 കാർഡ് iഷയ്ൂ െചയ്ത് 60 ദിവസtിന് ullിൽ നടtുn ഫീ േപെമന്റിനും കാർഡ് uപേയാഗtിനും 4000 റിവാർഡ് 

േപായിന്റുകൾ േനടുക. 

 uപാധികളും നിബnനകളും 

1. െമംബർഷിp് ഫീസ് aടcതിനു േശഷവും കാർഡ് aയcു നൽകി 60 ദിവസtിനുllിൽ aതു uപേയാഗെpടുtിkഴി ും 

േബാണസ് റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ uപേഭാkാവിൻെ◌◌്ട akൗ ിേലയ്k് െ്രകഡി ് െചyെpടുnതായിരിkും. 

2. വയ്ാപാര sാപനം / aേസാസിേയഷൻ (aതായത് വിസ / മാsർ കാർഡ്) സമർpിkുn േപാsിംഗ് തീയതി 
aടിsാനtിലായിരിkും ചിലവഴിkലുകൾ കണkാkുnത്. വയ്ാപാര sാപനം  സമർpിkുn iടപാട് തീയതി iടപാട് 

നടtിയ യഥാർt തീയതിയിൽ നിnും വയ്തയ്സ്തമാെണ ിൽ aതിന്െറ utരവാദിtം ആർബിeൽ ബാ ് ഏെ ടുkുകയിലല്. 

3. കാർഡിന്െറ ആദയ്െt uപേയാഗtിന് 30 ദിവസtിനുllിൽ റൺസുകൾ െ്രകഡി ് കാർഡിേലയ്k് െ്രകഡി ് 
െചyെpടുnതായിരിkും. 

4. മുൻകൂർ േനാ ീസ് നൽകാെത ഏത് സമയtും ആർബിeൽ ബാ ് പ്ളാ ിനം റിവാർഡ്സ് കാർഡിൽ (''കാർഡ്'') നൽകിയിരിkുn 

ഏെത ിലും/ eലല്ാ ഓഫറുകളും നീ ാേനാ aെലല് ിൽ iലല്ാതാkാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

5. മുൻകൂർ േനാ ീസ് കൂടാെത ഏതു സമയtും നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും േചർkലുകൾ / േഭദഗതി / പരിഷ്kരണം / മാ ം 

വരുtുnതിേനാ aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ iതിനു സമാനമായ aെലല് ിൽ സമാനമലല്ാt മെ ാരു ഓഫറുമായി ഭാഗികമാേയാ 

aെലല് ിൽ പൂർ മാേയാ മാ ിവയ്kാേനാ, aെലല് ിൽ ഈഓഫർ പൂർ മായി പിൻവലിkാേനാ ull aധികാരം ബാ ിൽ 

നിkിപ്തമാണ്. 

6. കാലാകാല ളിൽ കാർഡ് ്രപദാനം െചyുn ഓഫർ(കളിൽ) നിnും uയർnു വരുn aെലല് ിൽ aതുമായി ബnെp ു u ാകുn 

aെലല് ിൽ കാർഡുമായി ബnെp  മ ു തരtിൽ u ാകുn eലല്ാ തർk ളും, eെn ിലും uെ ിൽ,  മ ു ഏരിയകളിെള 

േകാടതികൾk് /്രടിബയ്ൂണലുകൾk് സമാനമായ aധികാര പരിധി uെ ിൽേpാലും, iവെയലല്ാം മുംൈബയിെല 

േകാടതികളിെല/ ്രടിബയ്ൂണലുകളിെല aധികാര പരിധിയിലായിരിkും,  

7. ്രപസkമായ തീയതിയിൽ, കാർഡ് പിൻവലിcു, റdാkി aെലല് ിൽ റdാkാൻ ബാധയ്sമാണ് aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ 

akൗ ിൽ വീഴ്ച വരുtി aെലല് ിൽ ഏെത ിലും ലംഘനം eെn ിലും uെ ിൽ aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

കാർഡ് െമmർ കരാറിൽ വിശദമാkിയിരിkുn ഏെത ിലും ഭാഗtിന്െറ ലംഘനം നടtിയി ുെ ിേലാ റിവാർഡ് 

േപായിന്റുകൾ സmാദിkുnതിനും aവ റിഡീം െചyുnതിനും aനുവാദമു ായിരിkുnതലല്. ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

റിവാർഡ് േപായിന്റ് കണkു കൂ ൽ anിമവും മാ ാൻ കഴിയാtതും കാർഡ് െമംബർ പാലിേk തുമാണ്, െത ു സംഭവിcു 

en െതളിവ് ഹാജരാkുn സnർഭtിെലാഴിെക, aതിെനതിെര തർkം unയിkാേനാ aെലല് ിൽ േചാദയ്ം െചyെpടാേനാ 

സാധയ്മലല്. 

8. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും, ഈ കാർഡ് നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 

9. കാർഡ് െമംബർ കാർഡ് uപേയാഗിkുേmാൾ, കാർഡിെന നിയ്രnിkുn കാർഡ് െമംബർ കരാറിനു പുറേമ, ഈ നിബnനകളും 

വയ്വsകളും aംഗീകരിkുnതായി കണkാkും, കൂടാെത iവ നിരുപാധികമായി പാലിkുവാൻ ബാധയ്sരാെണn് 
മനsിലാkുകയും സmതിkുകയും െചyുnു. 

കാർഡ് നലല് നിലയിൽ തുടരുnുെവ ിലും മിനിമം േപെമന്റ് ഡയ്ൂ നി ിത തീയതിയിkു മുെm ഞ ൾk് ലഭിെc ിലും മാ്രതേമ ഈ 

ഓഫറിനു സാധുത u ായിരിkുകയുllൂ.  

ഫൺ വീെkന്റുകൾ: വാരാnയ് ളിെല ചിലവാkലുകൾk് 2 x േപായിന്റുകൾ സവ്nമാkുക. 

uപാധികളും നിബnനകളും 

1. 2x റിവാർഡ്സ് enതു െകാ ് aർtമാkുnത് 2 മട ് റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ enാണ്. 

2. ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും മാ്രതമാണ് വാരാnയ് ൾ െകാ ് aർtമാkുnത് 

3. വയ്ാപാര sാപനം / aേസാസിേയഷൻ (aതായത് വിസ / മാsർ കാർഡ്) സമർpിkുn േപാsിംഗ് തീയതി 
aടിsാനtിലായിരിkും ചിലവഴിkലുകൾ കണkാkുnത്. വയ്ാപാര sാപനം  സമർpിkുn iടപാട് തീയതി iടപാട് 

നടtിയ യഥാർt തീയതിയിൽ നിnും വയ്തയ്സ്തമാെണ ിൽ aതിന്െറ utരവാദിtം ആർബിeൽ ബാ ് ഏെ ടുkുകയിലല്. 



4. മുൻകൂർ േനാ ീസ് നൽകാെത ഏത് സമയtും ആർബിeൽ ബാ ് പ്ളാ ിനം റിവാർഡ്സ് കാർഡിൽ (''കാർഡ്'') നൽകിയിരിkുn 

ഏെത ിലും/ eലല്ാ ഓഫറുകളും നീ ാേനാ aെലല് ിൽ iലല്ാതാkാനുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

5. മുൻകൂർ േനാ ീസ് കൂടാെത ഏതു സമയtും നിബnനകളിലും വയ്വsകളിലും േചർkലുകൾ / േഭദഗതി / പരിഷ്kരണം / മാ ം 

വരുtുnതിേനാ aെലല് ിൽ ഈ ഓഫർ iതിനു സമാനമായ aെലല് ിൽ സമാനമലല്ാt മെ ാരു ഓഫറുമായി ഭാഗികമാേയാ 

aെലല് ിൽ പൂർ മാേയാ മാ ിവയ്kാേനാ, aെലല് ിൽ ഈഓഫർ പൂർ മായി പിൻവലിkാേനാ ull aധികാരം ബാ ിൽ 

നിkിപ്തമാണ്. 

6. കാലാകാല ളിൽ കാർഡ് ്രപദാനം െചyുn ഓഫർ(കളിൽ) നിnും uയർnു വരുn aെലല് ിൽ aതുമായി ബnെp ു u ാകുn 

aെലല് ിൽ കാർഡുമായി ബnെp  മ ു തരtിൽ u ാകുn eലല്ാ തർk ളും, eെn ിലും uെ ിൽ,  മ ു ഏരിയകളിെള 

േകാടതികൾk് /്രടിബയ്ൂണലുകൾk് സമാനമായ aധികാര പരിധി uെ ിൽേpാലും, iവെയലല്ാം മുംൈബയിെല 

േകാടതികളിെല/ ്രടിബയ്ൂണലുകളിെല aധികാര പരിധിയിലായിരിkും,  

7. സാധുവായ കാർഡ് നmരിൽ സാധുവായ നിരkുകൾ െചലവാkിെയ ിൽ മാ്രതേമ oരു കാർഡ് െമംബർk് േപായിന്റുകൾ 

ലഭിkുകയുllൂ. കൂടാെത, aവരുെട കാർഡ് േപെമന്റുകളിൽ വീഴ്ച വരുtാt കാർഡ് െമംബർമാർkായിരിkും 

േപായിന്റുകൾ േനടാൻ aർഹതയു ായിരിkുക. തിരിcു നൽകെp  നിരkുകളിൽ േപായിന്റുകൾ നൽകുnതായിരിkിലല്. 

8. ്രപസkമായ തീയതിയിൽ, കാർഡ് പിൻവലിcു, റdാkി aെലല് ിൽ റdാkാൻ ബാധയ്sമാണ് aെലല് ിൽ കാർഡ് െമംബർ 

akൗ ിൽ വീഴ്ച വരുtി aെലല് ിൽ ഏെത ിലും ലംഘനം eെn ിലും uെ ിൽ aെലല് ിൽ ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

കാർഡ് െമmർ കരാറിൽ വിശദമാkിയിരിkുn ഏെത ിലും ഭാഗtിന്െറ ലംഘനം നടtിയി ുെ ിേലാ റിവാർഡ് 

േപായിന്റുകൾ സmാദിkുnതിനും aവ റിഡീം െചyുnതിനും aനുവാദമു ായിരിkുnതലല്. ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

റിവാർഡ് േപായിന്റ് കണkു കൂ ൽ anിമവും മാ ാൻ കഴിയാtതും കാർഡ് െമംബർ പാലിേk തുമാണ്, െത ു സംഭവിcു 

en െതളിവ് ഹാജരാkുn സnർഭtിെലാഴിെക, aതിെനതിെര തർkം unയിkാേനാ aെലല് ിൽ േചാദയ്ം െചyെpടാേനാ 

സാധയ്മലല്. 

9. ഈ ഓഫറിന്െറ നിബnനകളും വയ്വsകളും, ഈ കാർഡ്  നിയ്രnിkുn നിബnനകൾkും വയ്വsകൾkും പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരേമാ മാ ിവയ്kുnേതാ aലല്. 

10. കാർഡ് െമംബർ കാർഡ് uപേയാഗിkുേmാൾ, കാർഡിെന നിയ്രnിkുn കാർഡ് െമംബർ കരാറിനു പുറേമ, ഈ നിബnനകളും 

വയ്വsകളും aംഗീകരിkുnതായി കണkാkും, കൂടാെത iവ നിരുപാധികമായി പാലിkുവാൻ ബാധയ്sരാെണn് 
മനsിലാkുകയും സmതിkുകയും െചyുnു. കാർഡ് നലല് നിലയിൽ തുടരുnുെവ ിലും മിനിമം േപെമന്റ് ഡയ്ൂ നി ിത 

തീയതിയിkു മുെm ഞ ൾk് ലഭിെc ിലും മാ്രതേമ ഈ ഓഫറിനു സാധുത u ായിരിkുകയുllൂ. 

32. ap്േ്രഗഡ്/akൗ ് ്രടാൻസ്ഫറിനുll uപാധികളും നിബnനകളും: 

1.  കാർഡ് ap്േ്രഗഡ്/ akൗ ് ്രടാൻസ്ഫർ enിവ,  ആർബിeൽ ബാ ് ലിമി ഡ് ( ''ആർബിeൽ ബാ ് '') തീരുമാനിkുnതു 
േപാെല aവശയ്വും പരയ്ാപ്തവുമായ മാനദണ്ഠ ൾ ആർബിeൽ ബാ ് െ്രകഡി ് കാർഡ് െമംബർ(മാർ) (കാർഡ് െമംബർ) 
പൂർtീകരിkുnതിനു വിേധയമായിരിkും. കാർഡ് നലല് നിലയിലും വീഴ്ചകൾ വരുtാtതുമാെണ ിൽ മാ്രതേമ കാർഡ് 

ap്േ്രഗഡ്/ akൗ ് ്രടാൻസ്ഫർ enിവ േ്രപാസs് െചyെpടുകയുllൂ. 

2.  വിജയകരമായി ap്േ്രഗഡ് െചയ്തതിനു േശഷം, ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ േരഖകളിലുll a്രഡsിേലയ്k് oരു പുതിയ കാർഡ് 

aയcു തരുnതായിരിkും. 

3. ap്േ്രഗഡ് െചyെp / ്രടാൻസ്ഫർ െചyെp  akൗ ിന് നിലവിെല കാർഡിൽ നിnും വയ്തയ്sമായി oരു പുതിയ കാർഡ് 

നmർ, സിവിവി (കാർഡ് െവരിഫിേkഷൻ വാലയ്ൂ),  eക്സ്പയറി േഡ ് enിവ u ായിരിkും. 

4.  നി ളുെട പുതിയ കാർഡ് uപേയാഗിcു തുട ി 48 മണിkൂറിനകം പഴയ കാർഡ് ഡീആക്ടിേവ ് െചyെpടും. oരു പുതിയ 
akൗ ിേലയ്k് ap്േ്രഗഡ്/ ്രടാൻസ്ഫർ െചയ്ത് 30 ദിവസ ൾkുllിൽ കാർഡ് െമംബർ തന്െറ കാർഡ് ആക്ടിേവ ് 
െചയ്തിരിേk താണ്. 

5.  പഴയ കാർഡ് uപേയാഗിc് ആസn യാ്രതയ്kായി ഏെത ിലും റിസർേവഷൻ/ വിമാന ടിk ് വാ ിയി ുെ ിൽ, ആ 

െ്രകഡി ് കാർഡിന്െറ oരു േകാp്യ് (മുൻവശവും പിൻവശവും) കാർഡ് െമംബർ സൂkിേk ത് ആവശയ്മാണ്. 

6.  കാർഡ് ap്േ്രഗഡ്/ ്രടാൻസ്ഫർ െചyുn സമയt് പഴയ കാർഡിൽ നടtില iടപാടുകൾ സ്pി ് ആന്റ് േപയിേലയ്k് 
പരിവർtനം െചയ്തി ിെലല് ിൽ, കാർഡ് ap് േ്രഗഡ് /akൗ ് ്രടാൻസ്ഫർ െചയ്തു കഴി ാൽ, aതു പരിവർtനം െചyാൻ 

സാധിkുnതലല്. 

7.  പഴയ കാർഡിെല ieംഐ സൗകരയ്ം, േലാൺ, ബാലൻസ് ്രടാൻസ്ഫർ aെലല് ിൽ iൻഷുറൻസ് enിവ uൾെpെടയുll eലല്ാ 

കാർഡ് ഔ ്sാൻഡിംഗുകളും പുതിയ കാർഡിേലയ്k് ്രടാൻസ്ഫർ െചyെpടും. 

8.  കാർഡ് akൗ ിെല eലല്ാ sാൻഡിംഗ് iൻസ്്രടkനുകളും iസിeസ് ച ളും aസധുവായിtീരുകയും കാർഡ് െമംബർ 

aവ പുനർസൃ ിkുകയും േവണം. 

9.  പുതിയ കാർഡ് akൗ ിനായി െ്രകഡി ് കാർഡ് പിൻ-uം ടിപിൻ-uം റീെസ ് െചേy ി വരും. 

10.  ഏെത ിലും ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് uെ ിൽ aവയും പുതിയ കാർഡ് ആയി പരിവർtനം െചyെpടും. ആഡ്-ഓൺ 

കാർഡിനുll െ്രകഡി ് കാർഡ് പിൻ-uം റീെസ ് െചേy തായി വരും. 

11.  നി ളുെട നിലവിെല കാർഡിെല റിവാർഡ് േപായിന്റുകളും 1:1 aനുപാതtിൽ പുതിയ കാർഡിേലയ്k് മാ െpടും. 

12.  ap്േ്രഗഡ് െചയ്തതിനു േശഷം, പുതിയ കാർഡിെല ്രപേതയ്കതകൾ aനുസരിc് കാർഡ് െമംബർ റിവാർഡ് േപായിന്റുകൾ 

േനടും, കൂടാെത, േപായിന്റുകളുെട റിഡംപ്ഷൻ പുതിയ കാർഡിൽkൂടി മാ്രതേമ സാധയ്മാകുകയുllൂ. 



13.  പുതിയ കാർഡിെല െ്രകഡി ്, കയ്ാഷ്  ലിമി ുകൾ നിലവിെല കാർഡിേലതിനു സമാനമായിtെn തുടരും. 

14.  ap്േ്രഗഡ് െചയ്തതിനു േശഷം, കാർഡ് െമംബർ കരാറിൽ നൽകിയിരിkുnതു ്രപകാരമുll പുതിയ കാർഡിെല uപാധികളും 

നിബnനകളും aനുസരിcായിരിkും നി ൾ നിയ്രnിkെpടുക. 

15.  ത ളുെട സവ്nം വിേവചനാധികാരം uപേയാഗിc്, കാർഡ് ap്േ്രഗഡ് ഓഫർ പിൻവലിkാനും uപാധികളിലും 

നിബnനകളിലും േഭദഗതികൾ വരുtാനുമുll aവകാശം ആർബിeൽ ബാ ിൽ നിkിപ്തമാണ്. 

16.  നിലവിെല െ്രകഡി ് കാർഡിൽ നിnും ലഭയ്മാkിയ ഏെത ിലും േസവനtിനു േമലുll ഡയറക്ട് െഡബി ിനു നിർേdശം 

നൽകിയിരിkുn eലല്ാ മൂnാം കkികേളയും പുതിയ കാർഡ് നmറിെന കുറിcുll വിവരം നൽേക ത് കാർഡ് െമംബറിന്െറ 

utരവാദിtമാണ്. 

17.  ap്േ്രഗഡിനു േശഷം, കാർഡ് െമംബർ കരാറിൽ നൽകിയിരിkുn, പുതിയ കാർഡിെല uപാധികളും നിബnനകളും 

ബാധകമായിരിkും. 

18.  iവിെട നൽകിയിരിkുn onും കാർഡ് െമംബർ കരാറിെല uപാധികേളയും നിബnനകേളയും ബാധിkുകേയാ 
മുൻവിധിേയാെട കാണുകേയാ iലല്. iതിൽ uപേയാഗിcിരിkുn വാkുകളും ആശയ ്രപകാശന ളും കാർഡ് െമംബർ 

കരാറിെല aേത aർt ളാണ് ധവ്നിpിkുnത്. ഈ സ്കീമിന്െറ നിബnനകൾ, ഈ കാർഡിെല നിബnനകൾk്  പുറേമ 

ullതാണ്, aലല്ാെത aവയ്kു പകരമുllതലല്. 

33.  ത ിkീഴിkാനുll aവകാശം / സവ്tു ൈകവശം വയ്kാനുll ബാ റിന്െറ aധികാരം  

33.1  ഏെത ിലും കാരണtാൽ ഈ കരാറിൽ നിർേdശിcിരിkുnതു ്രപകാരം െ്രകഡി ് കാർഡ് ഔ ്sാൻഡിംഗ് തീർpാkാൻ 

ൈവകിയാേലാ aെലല് ിൽ aതിനു കഴിയാെത വnാേലാ, നി ൾk് ഞ േളാെടാpം o യ്േkാ കൂ ാേയാ ull ഏെത ിലും 

േസവിംഗ്സ് akൗ ് (കൾ), കറ ് akൗ ് (കൾ), േടം െഡേpാസി ് akൗ ് (കൾ) aെലല് ിൽ ഞ ൾ നി ൾk് നൽേക  

ഏെത ിലും തുകകൾ enിവ uൾെpെട, enാൽ iതിൽ മാ്രതം പരിമിതെpടാt, കാലാകാല ളിൽ ബാ ിന്െറ 

ൈകവശമിരിkുn ഏെത ിലും ആസ്തികൾ aെലല് ിൽ വസ്തുവകകൾ enിവയിൽ atരം ഏെത ിലും 

ഔ ്sാൻഡിംഗുകൾ കിഴിkുnതിനും തീർpാkുnതിനും നി ൾ വയ്kമായും നിരുപാധികമായും ബാ ിെന 

aധികാരെpടുtുnു. നിയമ്രപകാരം, ബാ ിന്െറ ൈകവശമിരിkുn നി ളുെട eലല്ാ ആസ്തികളും ൈകവശമാkാനുll 

aവകാശം ബാ ിനു ്. 

34.  െവ ിkുറയ്kൽ/ oഴിവാkൽ  

34.1  ഏെത ിലും aവകാശം, aധികാരം, പരിഹാരം enിവ നടpാkുnതിൽ കാലതാമസം വnാേലാ aെലല് ിൽ വി ു േപായാേലാ 

aത് ബാ ിന്െറ ഈ കരാറിന്െറ കീഴിെല aെലല് ിൽ മേ െത ിലും കരാർ aെലല് ിൽ ്രപമാണം iവകളിൽ eെn ിലും വീഴ്ച 

ആകുകേയാ, atരം aവകാശം, aധികാരം, പരിഹാരം enിവയ്kു േകാ ം ത ുകേയാ aതിന്െറ ബാധയ്തയിൽ നിnുll 

കുറയ്kുക ആെണേnാ atരം വീഴ്ചയിൽ നിnും oഴിവാകുകയാെണേnാ വയ്ാഖയ്ാനിkാൻ കഴിയുകേയാ aെലല് ിൽ 

atരം വീഴ്ചയിൽ നിnുll oഴി ുമാറേലാ  aെലല് ിൽ ഏെത ിലും വീഴ്ച aെലല് ിൽ വീഴ്ചയിൽ നിnും aതിന്െറ 

aഴി ുമാറൽ, പിnീടുll aെലല് ിൽ സമാനമായവീഴ്ചയുമായി ബnെp ് ബാ ിന്െറ ഏെത ിലും aവകാശം, aധികാരം, 

പരിഹാരം  enിവെയ ബാധിkുകേയാ aെലല് ിൽ aതിനു േകാ ം വരുtുകേയാ െചyുnതായിരിkിലല്. 

35.  ആർബിേ്രടഷൻ  

35.1  ഈ കരാറുമായി ബnെp  ഏെത ിലും തർk ൾ, വിവാദ ൾ aെലല് ിൽ aതിന്െറ ലംഘനം, aവസാനിpിkൽ aെലല് ിൽ 

aതിന്െറ സാധുത enിവ, കാലാകാല ളിൽ േഭദഗതി വരുtുn ആർബിേ്രടഷൻ ആന്റ് കൺസീലിേയഷൻ ആക്ട്, 1996-ന്െറ 

വകുpുകൾkു കീഴിൽ ബാ ിെല നിയുkനായ oരു uേദയ്ാഗsൻ നിയമിkുn oരു ആർബിേ്രട ർk് തർkം റഫർ 

െചയ്തുെകാ ് തർkം പരിഹരിkാവുnതാണ്. ഈ ആർബിേ്രട റിന്െറ ആsാനം മുംൈബ, inയ് ആയിരിkും. 

ആർബിേ്രട റിന്െറ നടപടി്രകമ െളലല്ാം iംgീഷ് ഭാഷയിലായിരിkും. 

36.  aധികാര പരിധിയും പരിപാലന നിയമവും  

36.1  ഈ കാർഡ് െമംബർ കരാറിൽ നിnും uയർnു വരുn aെലല് ിൽ/ കൂടാെത aതുമായി ബnെp  eലല്ാ തർk ളും മുംൈബ, 

inയ് േകാടതികളുെട പൂർ  aധികാരപരിധിയിൽ വരുnതായിരിkും. enിരുnാലും iത്, മ ് ഏെത ിലും േകാടതികളുെട 

േയാഗയ്മായ aധികാര പരിധികളിൽ നിയമ നടപടികൾ ഫയൽ െചyുnതിന്/ eടുkുnതിനുll ആർബിeൽ ബാ ിന്െറ 

aധികാരെt പരിമിതെpടുtുnിലല്. 

36.2  ഈ കരാർ നിയ്രnിkെpടുnത് inയ്യിെല നിയമ ൾ വഴിയാണ്. 

34.  പരാമർശ ൾ  

37.1  oരു ലിംഗtിന്െറ പരാമർശം eലല്ാ ലിംഗ ളും, oരു aktിന്െറ പരാമർശം eലല്ാ ak ളും uൾെp തും, aതു 
്രപസkമായതുേപാെല േപാെല തിരിcും ആയിരിkും. 

38.  aംഗീകാരം  

38.1  നി ൾ കാർഡ് െമംബർ കരാറും ഏ വും ്രപധാനെp  നിബnനകളും വയ്വsകളും വായിcു മനsിലാkുകയും aതിൽ 

്രപതിപാദിcിരുkുn നിബnനകൾ പാലിcു െകാllാെമnും സmതിkുnു. 

38.2  െ്രകഡി ് കാർഡുമായി ബnെp  നിബnനകളും വയ്വsകളും കൂടാെത മ ് ്രപമാണ ളും നി ൾkു മനsിലാകുn 

ഭാഷയിൽ വിശദീകരിcു തnി ുെ n് നി ൾ സmതിkുnു, കൂടാെത വിവിധ uപാധികളുെട aർtം നി ൾ 



മനsിലാkുകയും െചയ്തു. േകാഡ് ഓഫ് ബാ ്സ് കmി ്െമന്റ് ടു കsേമഴ്സ്, ഞ ളുെട െവബ്ൈസ ് www.rblbank.comൽ 

ലഭയ്മാണ്. ബാ ിന്െറ ഏെത ിലും ശാഖയിൽ നിnും നി ൾk് േകാഡിന്െറ oരു േകാpി േനടാവുnതാണ്. aെലല് ിൽ 24 

മണിkൂർ കsമർ സർവീസ്  േടാൾ ്രഫീ നmരിൽ വിളിc് aതു നി ൾk് തപാലിൽ aയcു തരാൻ ആവശയ്െpടാവുnതുമാണ്. 

38.3  ഈ eംഐടിസി, ജനുവരി 1, 2015 മുതൽ സാധുവാണ്. കാലാകാല ളിൽ eംഐടിസി പരിഷ്കരിkാവുnതാണ്. 

eംഐടിസിയുെട ഏ വും പുതിയ പതിpിനായി ദയവായി eേpാഴും ഞ ളുെട െവബ്ൈസ ് www.rblbank.com 

പരിേശാധിkുക. 


