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மிக �க்கியமான விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
அ.  மிக �க்கியமான விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் (’எம்ஐ�சி’), விதி�ைறகள் மற்�ம் 

நிபந்தைனக�க்� இணங்க, அ� மட்�மல்லா� ��தல் விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� ெபா�ந்தி, வங்கியால் வழங்கப்பட்ட(கிெர�ட் கார்�) எந்த வைகயான தி 
ஆர்பிஎல் வங்கி �மிெடட்�ன் (�ன்னாள்: தி ரத்னாகர் வங்கி �மிெடட்) ெசல்�ப்ப�யா�ம் 
மற்�ம் தற்ேபாைதய கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� இந்திய ��மக்க�க்�ம் 
ெபா�ந்�ம். 

ஆ.  அட்ைட உ�ப்பினர் என்றால், ஆர்பிஎல்வங்கியின் கிெர�ட் கார்� ெபற்றி�க்�ம் நபர் 
என்பதா�ம். 

இ.  இதன்ப�, எம்ஐ�சி மற்�ம் அைனத்� தகவல்க�ம் வங்கியின் கிெர�ட் கார்�கள்/ அட்ைட 
உ�ப்பினர்கள்/கிெர�ட் கார்� விண்ணப்பதாரர்கள்/ வங்கியின் வா�க்ைகயாளர்கள், வங்கியின் 
கிெர�ட் கார்� ெபா�ட்களில் ஆர்வம் உள்ள ெபா� மக்கள் அைனவ�க்�ம் உடன�யாக 
ெபா�ந்�ம்.  

ஈ.  அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� இணங்க, வங்கியின் வி�ப்பத்திற்� ஏற்ப எம்ஐ�சி 
மா�த�க்� உட்ப�ம் என்ப� எல்லா அட்ைட உ�ப்பினர்கள்/கிெர�ட் கார்� 
விண்ணப்பதாரர்கள்/ வங்கியின் வா�க்ைகயாளர்கள், வங்கியின் கிெர�ட் கார்� ெபா�ட்களில் 
ஆர்வம் உள்ள ெபா� மக்கள் அைனவ�க்�ம் ெதாிவிக்கப்ப�கிற�. 

உ.  இங்� �றப்பட்��க்�ம் எம்ஐ�சி, ��தலாக�ம் மற்�ம் வங்கியின் அட்ைட உ�ப்பினர் 
ஒப்பந்தத்தின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�டன் க�தப்பட ேவண்�ம். 

ஊ.  ஒ�ேவைள, உங்க�க்� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளில் உடன்பா� இல்ைலெயன்றால், 
தய�ெசய்� எங்க�க்� எ�த்தில் ெதாிவித்�விட்�, ஆர்பிஎல் வங்கியின் கிெர�ட் கார்ைட காந்த 
கீற்றின் ��க்ேக பாதியாக ெவட்�, கிெர�ட் கார்� கிைடத்த 10 நாட்க�க்�ள் எங்க�க்� 
தி�ப்பி அ�ப்பி ைவக்க�ம். 

1. வழங்கல் மற்�ம் ெபா�ப்� 
அ) அவ்வப்ேபா�, வங்கியின் வழங்கல் காப்��திக்� ெபா�த்தமாக �றிப்பிடப்பட்��ப்பதற்� 

த�தியான விண்ணப்பதாரர்கள்/ வங்கியின் வா�க்ைகயாளர்கள், வங்கியின் கிெர�ட் கார்� 
ெபா�ட்களில் ஆர்வம் உள்ள ெபா� மக்கள் ஆகியவர்க�க்� வங்கி கிெர�ட் கார்� வழங்�ம். 
��தலாக, வங்கி தன் தனிப்பட்ட மற்�ம் பிரத்திேயாக வி�ப்பத்தின் ேபாில் அட்ைட 
உ�ப்பினாின் கடன் வரம்� மற்�ம்/அல்ல� ெராக்கம் எ�க்�ம் வரம்� வழங்�வ� �றித்� ��� 
ெசய்�ம். கடன் வரம்� மற்�ம்/அல்ல� ெராக்கம் எ�க்�ம் வரம்�, அட்ைட உ�ப்பின�க்� 
கிெர�ட் கார்� வினிேயாகிக்�ம் ேநரத்தில் மட்�மல்லா�, அட்ைட உ�ப்பினாின் ஸ்ேடெமண்ட் 
அளிக்�ம் காலம் உட்பட பல்ேவ� சந்தர்ப்பங்களில் ெதாிவிக்கப்ப�ம். உபேயாகப்ப�த்தக்��ய 
கடன் வரம்� மற்�ம்/அல்ல� ெராக்கம் எ�க்�ம் வரம்�, ஸ்ேடெமண்ட் காலத்தின் ேபா� 
உ�வாக்கப்பட்�, ஸ்ேடெமண்ட்�ன் ஒ� ப�தியாக அளிக்கப்ப�கிற� மற்�ம் வங்கி அட்ைட 
உ�ப்பினாின் கணக்ைக தன� வி�ப்பப்ப� �ைறயாக ம�ஆய்� ெசய்� உள்ளீட்� 
கண்டறித�ன் அ�ப்பைடயில் �ன்னறிவிப்பின்றி �ன்�றிய வரம்பி(கள்)-ற்� ��தலாக 
அல்ல� �ைறவாக ஆக்�ம். தங்கள� கடன் வரம்� மற்�ம்/அல்ல� ெராக்கம் எ�க்�ம் வரம்ைப 
அதிகாிக்க/தி�த்தியைமக்க வி�ம்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர்கள், வங்கி ேகா�ம் ேதைவயான எல்லா 
ஆவணங்க�டன், எ�த்� �ல ேகாாிக்ைக ெசய்யலாம். வங்கி தன� தனிப்பட்ட வி�ப்பம் 
மற்�ம் அளிக்கப்பட்ட இப்�திய ஆவணங்களின் அ�ப்பைடயில், �றப்ப�ம் அட்ைட 
உ�ப்பினாின் கடன் வரம்� மற்�ம்/அல்ல� ெராக்கம் எ�க்�ம் வரம்ைப 
அதிகாிக்க/தி�த்தியைமக்க ெசய்�ம். 

ஆ) அட்ைட உ�ப்பினர் கிெர�ட் கார்� மற்�ம் அதன் உபேயாகத்ைத அங்கீகாித்�/ஸ்ைவப் ெசய்�ம் 
ேபா� இந்த விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ெபா�ந்�ம். 



இ) வங்கி எந்த ெபா�ைள�ம் (சந்ைத விற்பைன ெபா�ட்கள் உட்பட), விண்ணப்பதாரர்கள்/ 
வங்கியின் வா�க்ைகயாளர்கள், வங்கியின் கிெர�ட் கார்� ெபா�ட்களில் ஆர்வம் உள்ள ெபா� 
மக்கள், ��தல்-இைணப்� கிெர�ட் கார்� வழங்க�க்� ேகாாிக்ைக/விண்ணப்பம் ெசய்தவ�க்� 
வழங்�வதாக ச�ைக/வாக்��தி அளிக்கவில்ைல. 

ஈ) வங்கி ��தல்-இைணப்� கிெர�ட் கார்� வழங்கினால், �தன்ைம மற்�ம் ��தல்-இைணப்� 
அட்ைட உ�ப்பினாின் பாிவர்த்தைன ெசல�க�க்கான ெமாத்த ெதாைகைய�ம் எல்லா 
ேநரத்தி�ம் வங்கிக்� கட்�வதற்� �தன்ைம அட்ைட உ�ப்பினர் தான் பிரத்ேயாகமாக 
ெபா�ப்பாவார். 

உ) விண்ணப்பதாரர்கள்/ வங்கியின் வா�க்ைகயாளர்கள், வங்கியின் கிெர�ட் கார்� ெபா�ட்களில் 
ஆர்வம் உள்ள ெபா� மக்கள் ஆகிேயார், வங்கியின் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தின்ப� ேதைவப்ப�ம் 
அல்ல� அவ்வப்ேபா� ெபா�த்தமான சட்டத்தில் �றிப்பிடப்டட்�ள்ள ஆவணங்கைள வங்கியில் 
உ�வாக்க/சமர்ப்பிக்க ேவண்�ம். 

2. கட்டணம் மற்�ம் விதிப்� 
அ)  ேச�ம் கட்டணம் மற்�ம் வ�டாந்திர கட்டணம் 
 வங்கியால் வழங்கப்ப�ம் பல்ேவ� கிெர�ட் கார்�(கள்)க்� ேச�ம் கட்டணம், வ�டாந்திர 

கட்டணம் மற்�ம் ��ப்பிக்�ம் கட்டணங்கள் ெபா�ந்�ம். இந்த கட்டணங்கள் ஒவ்ெவா� அட்ைட 
உ�ப்பினர் மற்�ம் ஒவ்ெவா� கிெர�ட் கார்�ன் பிரத்ேயாகமான வைகக்� எற்ப 
வித்தியாசப்ப�ம். ெபா�த்தமான கட்டணம் பற்றி அட்ைட உ�ப்பினர் கிெர�ட் கார்�ற்� 
விண்ணப்பிக்�ம் ேபா� மற்�ம்/அல்ல� கிெர�ட் கார்� வழங்கப்ப�ம் ேபா� அட்ைட 
உ�ப்பின�க்� ெதாிவிக்கப்ப�ம். ேம�ம், இந்த கட்டணம், ெபா�த்தமானப்ப�, அட்ைட 
உ�ப்பினாின் கணக்கில் ேசர்க்கப்பட்�, அட்ைட ஸ்ேடெமண்ட்�ல் த�ந்தப்ப� �றிப்பிடப்ப�ம். 

ஆ) ெராக்கம் எ�க்�ம்/�ன்கட்டணம் 
 அட்ைட உ�ப்பினர் கிெர�ட் கார்ைட பயன்ப�த்தி இந்தியா மற்�ம் அயல் நாட்� ஏ�எம்களில், 

அந்த ஏ�எம்(கள்)ல் கிெர�ட் கார்�ன் ஒத்திய�ற்� ஏற்றப� ெராக்கம் எ�க்கலாம். இப்ப�பட்ட 
ெராக்கம் எ�க்�ம் பாிவர்த்தைனக�க்� கட்டணம் விதிக்கப்பட்�, அ� அட்ைட உ�ப்பினாின் 
கணக்கில் அ�த்த/எதிர்வ�ம் ஸ்ேடெமண்ட்�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். பாிவர்த்தைன கட்டணம் 
வங்கியின் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தின்ப� மாற்றத்திற்� உட்பட்ட�. ேம�ம், எல்லா ெராக்கம் 
எ�க்�ம் பாிவர்த்தைனக�க்�ம், ெராக்கம் எ�க்�ம் ேததியி��ந்�, இ�தியாக ெமாத்த 
கட்டண�ம் ெச�த்�ம் ேததி வைரயில் நிதி கட்டண�ம் உட்ப�ம். ெபா�த்தமான கட்டண 
விவரத்திற்�, தய�ெசய்�, அட்ைட உ�ப்பினாின் ஒப்�த��ள்ள கட்டண அட்டவைண, மிக�ம் 
�க்கியமான விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ஆவணம், மாதாந்திர ஸ்ேடெமண்ட்�ன் 
பின்�றம், அல்ல� வங்கியின் வைலதளத்தில் காண�ம். 

இ) கட்டண அட்டவைண மற்�ம் வட்� விகிதம் 
i) அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் விதிப்�கள் மற்�ம் கட்டணங்கள், அட்ைட உ�ப்பினரா(கள்)ல் வங்கி 

அட்ைட உ�ப்பின�(கள்)க்� அளித்த ேசைவகள் மற்�ம்/அல்ல� அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்) 
கட்டணம் ெச�த்�தல் அல்ல� அ� தவிர தங்கள� �ைறயான கிெர�ட் கார்� கணக்கி(கள்)ல் 
எற்ப�த்திய தவ�கள்/தாமதங்க�க�க்காக அட்ைட உ�ப்பினரா(கள்)ல் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம்.  

ii) வங்கி அவ்வப்ேபா� எந்தெவா�/எல்லா விதிப்�கள் அல்ல� கட்டணத்ைத (வட்�ைய தவிர) 
மாற்ற அல்ல� ெபா�த்தமான� என்� க�தக்��ய எந்த �திய விதிப்�கள் அல்ல� கட்டணத்ைத 
அறி�கப்ப�த்�வதற்� �ைறந்தபட்சம் 30 நாட்க�க்� �ன் அட்ைட உ�ப்பின�க்� 
இப்ப�ப்பட்டவிதிப்�கள் அல்ல� கட்டண மாற்றம்/தி�த்தம் பற்றி ெதாியப்ப�த்�ம் பிரத்ேயாக 
உாிைம ெகாண்�ள்ள�. இந்த மாற்றங்கைள பற்றி வங்கி தன� தனிப்பட்ட வி�ப்பத்திற்� எற்ப 
பிரத்ேயாகமாக ேதர்� ெசய்�ள்ள ஏதாவ� ஊடகம் �லமாக அட்ைட உ�ப்பின�க்� இந்த 
மாற்றங்கைள பற்றி �றிப்பி�ம்/ெதாிவிக்�ம் என்ப� ெதளிவாக்கப்பட்�ள்ள�.  

iii) அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்) தங்கள� �ைறயான கிெர�ட் கார்�கைள ��தல்-மதிப்� வசதிகள் 
மட்�மல்லாமல் ெவ�மதி �ேராகிராம், பிாீமியர் கிளப் �ேராகிராம், கிெர�ட் ஷீல்� இன்�ரன்ஸ், 



மற்�ம் ஸ்மார்ட் பில் ேப �ேராகிராம் (இனிேமல் ஒட்�ெமாத்தமாக ‘வி�ப்ப வசதிகள்’ என 
�றிப்பிடப்ப�ம்) ெப�வதற்� பயன்ப�த்தலாம். �றப்பட்�ள்ள வி�ப்ப வசதிகைள அட்ைட 
உ�ப்பினர்(கள்) இந்த வி�ப்ப வசதிக�க்� மிக�ம் பிரத்ேயாகமாக ெபா�ந்�ம் நிபந்தைனகள் 
மற்�ம் விதி�ைறகளில் மற்�ம் இங்� கீழ்கா�ம் விதிப்�கள் அட்டவைணயில் மிக�ம் 
பிரத்ேயாகமாக �றிப்பிடப்பட்�ள்ள கட்டணம் மற்�ம் விதிப்�களில் தன்னிச்ைசயாக ெபறலாம்.  
அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்)  வி�ப்ப வசதிகைள ெப�வதற்�, வங்கியி��ந்� ெராக்கம் எ�க்�ம் 
உத்தர�/ேகாாிக்ைக அல்ல� வி�ப்பத்ைத பிரத்ேயாகமாக ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். அப்ேபா� 
வங்கி, �ைறயாக அட்ைட உ�ப்பின�(கள்)க்� எந்தவிதமான ெபா�ப்�ம் இல்லாமல் வி�ப்ப 
வசதிகள் ஒ�க்கீட்ைட எளிதாக்�ம். உ�ப்பினர்(கள்) �றப்ப�ம் வி�ப்ப வசதிகைள ெப�வதற்� 
��� ெசய்�ம் பட்சத்தில், ெபா�ந்�ம் நிபந்தைனகள் மற்�ம் விதி�ைறகளின் ெபா�த்தமான  
மற்�ம்  ஏற்�ைர உட்ப�த்தப்ப�ம்.  
 

விைலகள் அட்டவைண (ேம 1 2014 �தல்) 
உங்கள் கார்ைட அைடயாளம் காண ஆர்பிஎல் ஈஎம்வி சிப் இயக்கப்பட்ட 

கிெர�ட் கார்�டன் அ�ப்பப்பட்ட வரேவற்� க�தத்ைத காண�ம். 

விவரங்கள் ைடட்டானியம்            பிளாட்�னம் 
ேச�ம் கட்டணம் ெபா�ந்�ம் கட்டணம், விண்ணப்பம் ெசய்த ேபா� ெதாிவித்தப� கார்� 

வைகயின்ப� விதிக்கப்பட்டபின் ஸ்ேடெமண்ட்�ல் ேதான்�ம். 
வ�டாந்திர/��ப்பிக்�ம் கட்டணம் �, 2000 வைர                        �, 4000 வைர                   
��தல்-இைணப்� அட்ைட கட்டணம்  �, 500 வைர                           �, 1000 வைர 
நிதி கட்டணம் (சில்லைர ெகாள்�தல் 
மற்�ம் ெராக்கம்) 

ஏபிஆர் மாதம் 3.50% வைர (ஆண்�ற்� 42%) 

�ன்பணம் பாிவர்த்தைன கட்டணம் ெராக்க ெதாைகயில் 2.5% (�ைறந்த பட்சம் �.300) 
�ராப்ட் ேகட்� கட்டணம் �ராப்ட் ெதாைகயில் 2.5% (�ைறந்த பட்சம் �.300) 
கார்� மாற்றீ� (ெதாைலந்த/கள� 
ெசய்யப்பட்ட/ம� வழங்கல்/மற்ற 
ஏதாவ� மாற்றீ�) 

�. 200 

ஸ்ேடெமண்ட் நகல் கட்டணம் �. 100 
தவைண கடந்த அபராதம்/தாமத 
ெச�த்தல் கட்டணம் 

ெமாத்த ெதாைகயில் 15% (�ைறந்த பட்சம் �.350, அதிகபட்சம் �. 750) 

அதிகப்ப� வரம்� அபராதம் �. 600 
கட்டண சீட்� மீட்�/நகல் கட்டணம் �. 100 
ெவளி�ர் காேசாைல கட்டணம் �. 100 
காேசாைல தி�ம்பல்/காேசாைல 
எற்காத கட்டணம் �றமாற்றம்-வங்கி 
கணக்கில் நிதி இல்ைல 

�. 500 

கிைளயில் ெராக்கம் ெச�த்�தல் �. 100/ ஆர்பிஎல் கிைளயில் ெராக்க ைவப்� பாிவர்த்தைன 
ெகாள்�த�க்கான சர்சார்ஜ்/ரயில் 
�க்கட் ரத்� 

ஐஆர்சி�சி ேசைவ கட்டணம் + பணம் ெச�த்�ம் ேகட்ேவ. பாிவர்த்தைன 
கட்டணம் (1.8% வைர (�க்கட் ெதாைக + ஐஆர்சி�சி ேசைவ கட்டணம்). 
விவரங்க�க்� ஐஆர்சி�சி வைலதளத்தில் காண�ம். 

எாிப்ெபா�ள் வாங்�வதற்� 
ெபட்ேரால் பம்பில் பாிவர்த்தைன 
ெசய்த எாிப்ெபா�ள் பாிவர்த்தைன 
கட்டணம்   

எாிப்ெபா�ள் பாிவர்த்தைன சர்சார்ஜில் 2.5% அல்ல� �. 10 எ� 
அதிகமானேதா 

 
மார்ச் 1, 2014-க்� �ன் கிெர�ட் கார்� கணக்� உள்ள வா�க்ைகயாளர்க�க்� வ�டாந்திர/��ப்பிக்�ம் கட்டணம் ஜனவாி 1, 2015 

வைர அேத ேபால் இ�க்�ம். அதற்� பின், ேமேல �றிப்பிடப்பட்�ள்ள �திய கட்டணங்கள் ெபா�ந்�ம். 

 �க்கியமான�: பின்வ�ம் கட்டணங்கள் உங்கள� ஆர்பிஎல் வங்கி கிெர�ட் கார்�ல் மாற்றப்ப�கிற� என்பைத தய�ெசய்� 
கவனிக்க�ம். 

 



• கிைளகளில் ெராக்கம் ெச�த்�வ�: ெசப்டம்பர் 14, 2014 �தல், ஆர்பிஎல் கிைளகளில் கிெர�ட் கார்� கட்டண ெராக்க 
ைவப்� கட்டணம் பிரதி பாிவர்த்தைனக்� �.100 ஆக மாற்றப்பட்�ள்ள��ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கி (எம்ஏ�); 
அக்ேடாபர் 1, 2014 �தல் எம்ஏ� ெமாத்த ெதாைக பாக்கி + அதிகப்ப� வரம்�யின் 5% ஆக மாற்றப்பட்�ள்ள� 

• தாமதமாக ெச�த்�தல் கட்டணம்: அக்ேடாபர் 1, 2014 �தல் தாமதமாக ெச�த்�தல் கட்டணம் ெமாத்த ெதாைக பாக்கியின் 
15%, அதாவ�, �ைறந்தபட்சம் �. 350 மற்�ம் அதிகபட்சம் �. 750 ஆக மாற்றப்பட்�ள்ள� 

• ேமேல �றிப்பிடப்பட்�ள்ள அனத்� மாற்றங்க�ம் பல்ேவ� சந்ைத திட்டங்க�க்� கீழ் மாற்றத்திற்�ட்பட்ட�. இந்த 
மாற்றங்கள் பற்றி அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெதாிவிக்கப்ப�ம். 

&_ இந்த கட்டணங்கள் அட்ைட உ�ப்பின�க்� அட்ைட உ�ப்பினர் மற்�ம் கிெர�ட் கார்�ன் வைகைய ெபா�த்� வித்தியாசப்ப�ம். 
ெபா�ந்�ம் கட்டணம் அட்ைட உ�ப்பினர் கிெர�ட் கார்�ற்� விண்ணப்பிக்�ம் ேபா� மற்�ம்/அல்ல� �றப்ப�ம் கிெர�ட் கார்� 
வழங்கப்ப�ம் ேபா� அட்ைட உ�ப்பினாிடம் �றப்பட்�ள்ளப்ப� இ�க்�ம். ேம�ம், இப்ப�ப்பட்ட கட்டணங்கள், ெபா�ந்�ம்ப�, 
அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்கில் விதிக்கப்பட்� மற்�ம் கிெர�ட் கார்� ஸ்ேடட்ெமண்�ல் தக்கப்ப� �றிப்பிடப்ப�ம். 
$_ பாக்கி மாற்றத்திற்� ெபா�ந்தக்��ய ெசயல்�ைற கட்டணம் ெபா�ந்�ம். 
@_ வட்� விகிதம் மற்�ம் பாக்கி மாற்�ம் காலம் பற்றி சந்ைத ச�ைக�டன் உங்க�க்� ெதாிவிக்கப்ப�ம். 
^_ இந்த சர்சார்ஜ் தற்ேபா�, �றிப்பிட்ட பிளாட்�னம் கார்� ைவத்தி�ப்பவர்களின் �ைறந்தபட்சமாக �. 500 மற்�ம்அதிகபட்சமாக�. 
4000 வைரயிலான ெபட்ேரால் வர்த்தகத்திற்� தள்�ப� ெசய்யப்ப�ம்.  பிளாட்�னம் �ைலட் கிெர�ட் கார்�ற்� ஒவ்ெவா� பில் 
�ழற்சியில் அதிகபட்சமாக �. 150 மற்�ம் ைடட்ேடனியம் �ைலட் கிெர�ட் கார்�ற்� ஒவ்ெவா� பில் �ழற்சியில் அதிகபட்சமாக  
�. 100 சர்சார்ஜ் தள்�ப� ெசய்யப்ப�ம். இந்த தள்�ப� வங்கியின் தனிபட்ட தீர்மானமா�ம் மற்�ம் மாற்றத்திற்�ட்பட்டதா�ம்.  
#- விவரங்க�க்� ஐஆர்சி�சி வைலதளத்ைத காண�ம். 
*_ அயல்நாட்�ல் பதி� ெசய்யப்பட்ட வியாபாாி இந்தியாவில் இ�ந்தா�ம், இந்த வியாபார நி�வனத்தில் ெசய்யப்ப�ம் பாிவர்த்தைனக்� 
��க்ெகல்ைல கட்டணம் விதிக்கப்ப�ம். 
வட்� விகிதம் மற்�ம் தாமத ெச�த்�தல் கட்டணம் எவ்வா� கணக்கிடப்ப�கிற� என்�ம் விவரம் இந்த ஆவணத்தின் கைடசியில் 
�றிப்பிடப்ப�ம். இந்த விவரங்க�க்� எங்கள� வைலதளம் www.rblbank.com ல் உள்ள மிக�ம் �க்கியமான விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகள் ப�தியி�ம் காணலாம். 
எல்லா கட்டணங்கள், வட்�கள், மற்�ம் இதர கட்டணங்க�க்� இந்திய அரசால் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள ேசைவ வாி ெபா�ந்�ம், மற்�ம் 
இந்திய அரசின் வழிக்காட்�தல்க�க்� ஏற்ப மாற்றத்திற்�ட்பட்ட�. 

��க்ெகல்ைல பாிவர்த்தைனக்கான �க்கிய தகவல்கள் 
எல்லா ��க்ெகல்ைல பாிவர்த்தைனக�ம், ெப�நரால் (இங்� ெப�நர் என்ப� எந்த ஒ� வர்த்தகாின் 
ஸ்தலம்/க�வி/வைலதளத்தில் பாிவர்த்தைன இடம் ெபற்றேதா அைத �றிக்�ம்) வங்கியில் கட்டண 
கணக்� தீர்க்கப்பட்ட அன்� வங்கியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மாற்றல் விதிப்� ெபா�ந்�ம் இந்திய 
�பாயாக மாற்றம் ெசய்யப்பட்ட பின் அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்கில் விதிக்கப்ப�ம். 
��க்ெகல்ைல பாிவர்த்தைனகளின்மாற்றம், கட்டண அட்டவைணயில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள 
கட்டணமாகஇ�க்�ம்.அெமாிக்க டாலர் அல்லாத மற்ற நாணயத்தில் ெசய்யப்பட்ட பாிவர்த்தைனகள், 
�த�ல் மாஸ்டர்கார்� நிர்ணயிக்�ம் மாற்றல்/விதிப்பில் அெமாிக்க டாலாில் மாற்றப்பட்�, அதன் 
பிற� கட்டண அட்டவைணயில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள ெபா�ந்�ம் கட்டணம் விதிக்கப்பட்ட பின் 
இந்திய �பாயில் மாற்றப்ப�ம். 

ஈ) நிதி கட்டணங்கள் 
i)  நிதி கட்டணங்கள், �தன்ைம அட்ைட உ�ப்பினர் மற்�ம்/அல்ல� ��தல்-இைண அட்ைட 

உ�ப்பினர் ெசல� ெசய்த எல்லா கட்டணங்க�ம், �ன் ெராக்கம் உட்பட, இப்ப�ப்பட்ட 
பாிவர்த்தைனகள் ெசய்த ேததி �தல், ��ைமயாக கட்டப்ப�ம் வைரயில் நிதி கட்டணங்கள் 
மாதாந்திர சதவிகிதவிதிப்பில் கட்டப்பட ேவண்�ம்.    

ii)  நிதி கட்டணங்கள், ஏ�எம்மில் ெராக்கம் எ�ப்ப�, �மாண்ட் �ராப்ட் ேகட்�, மற்�ம் மற்ற 
கிெர�ட் கார்� கணக்கி��ந்� பாக்கி மாற்றம் ெசய்வதா�ம் இைண�ம்.  

iii)  ெராக்கம் எ�க்�ம் ேததியி��ந்� அல்ல� ேபங்கர்ஸ் ெசக் வழங்கிய ேததியி��ந்� சமமான 
ெராக்கம் எ�வாயி�ம் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ெகாள்�தல்க�க்�, கட்டணம் ெச�த்த 
ேவண்�ய இ�தி ேததியில் �� ெதாைக�ம் கட்டப்படாத ேபா�தான் நிதி கட்டணம் இைண�ம். 
ஒ�ேவைள, மற்ற கிெர�ட் கார்� கணக்கி��ந்� பாக்கி மாற்றம் ெசய்தால், உடேன ேபங்கர்ஸ் 
ெசக் வழங்கிய ேததியி��ந்� மாற்றப்பட்ட ெதாைக மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினாின் 
கணக்கி�ள்ள ெகாள்�தல் பாக்கிக்� நிதி கட்டணம் இைண�ம். 



iv)  ஒ�ேவைள, �ைறந்தபட்ச கடன் ெதாைக கட்டணம் ெச�த்�ம் இ�தி ேததிக்� பிற� 
ெச�த்தப்படாமல் அல்ல� கட்டப்பட்ட ெதாைக, �ைறந்தபட்ச கடன் ெதாைகக்� �ைறவாக 
இ�ந்தால் நிதி கட்டணம் இைண�ம். ெமாத்த கடன் வரம்பிற்� அதிகமாக இ�க்�ம் ெமாத்த 
பாக்கிக்� அதிகப்ப� வரம்� கட்டணம் கட்டப்பட ேவண்�ம்.  

v)  ெச�த்தப்பட ேவண்�ய நிதி கட்டணம், ஸ்ேடட்ெமண்ட் காலத்தின் கைடசி ேததியில் உங்கள� 
கிெர�ட் கார்� கணக்கில் பற்� ைவக்கப்பட்� மற்�ம் உங்கள� ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ல் 
காட்டப்ப�ம். 

vi)  நிதி கட்டணங்கள் கார்� கணக்� �டப்பட்ட பின்�ம், கார்� கணக்கி�ள்ள பாக்கி ��ைமயாக 
தீர்க்கப்ப�ம் வைரயில் கட்டப்பட ேவண்�ம். 

vii)  உங்கள� கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ெபா�ந்�ம் நிதி கட்டணத்திற்� தய�ெசய்� கட்டண 
அட்டவைணயில் காண�ம். இந்த கட்டணங்கள் உங்கள் ெச�த்�தல், பயன்பா�, உள்- அபாய 
ஆதாயம் மற்�ம் சிபில் ேபான்ற ெவளி�ற நி�வனத்தின் ��வால் மாற்றப்படலாம். உங்கள� 
கணக்கில் ெபா�ந்தக்��ய எந்தெவா� கட்டண மாற்றம் பற்றி�ம் உங்கள� ஸ்ேடட்ெமண்ட் 
ெசல்�ப்ப�யா�ம் ேததிக்� �ைறந்தபட்சம் 30 நாட்க�க்� �ன் உங்க�க்� ெதாிவிக்கப்ப�ம். 
எந்த ேநரத்தி�ம் நீங்கள் உங்க�க்� ெபா�ந்�ம் கட்டணம் பற்றி ெதாிந்�க்ெகாள்ள 
வி�ம்பினால், தய�ெசய்� எங்கைள ேபங்க்-ைப-ேபானில் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம். 

viii)  வங்கி கட்டணங்கள், நிதி கட்டணங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ன்ெராக்கம் கட்டணத்ைத தன� 
எல்லா அல்ல� சில வசதிக�க்� வித்தியாசமாக ெசய்யலாம். 

உ) வட்�யற்ற ச�ைக காலம் 
 வட்�யற்ற ச�ைக காலம் 20 �தல் 50 நாட்க�க்�ள் இ�க்கலாம். எனி�ம், இந்த ச�ைக 

காலம், �ந்ைதய மாத பாக்கி ��ைமயாக தீர்க்கப்படாமல் இ�ந்தால் அல்ல� நீங்கள் 
ஏ�எம்மில் ெராக்கம் எ�த்தி�ந்தால் ெபா�ந்தா�. உதாரணம் ஸ்ேடட்ெமண்ட் ேததி 20/11/2013-
யாக இ�க்�ம் ஒ�வாின் கணக்கிற்� கட்டண இ�தி ேததி 10/12/2013, இ� ஸ்ேடட்ெமண்ட் 
ேததியி��ந்� 20 நாட்களா�ம். இ� வட்�யற்ற ச�ைக காலம் எனப்ப�ம். 

ஊ) வட்� விகிதம் கணக்கி�தல் 
 ஒவ்ெவா� நாளின் ��வி�ம் வா�க்ைகயாளாின் கடன் பாக்கிைய அ�ப்பைடயாக ெகாண்� 

தினசாி அ�ப்பைடயில் வட்� கணக்கிடப்ப�ம். வட்� பல்ேவ� திட்டங்க�க்� தனியாக 
கணக்கிடப்ப�ம் (உதா, சில்லைர பாிவர்த்தைன, �ன்ெராக்கம் ேபான்றைவ). �ன்ெராக்கத்திற்� 
வட்�, பாிவர்த்தைன ேததியி��ந்� விதிக்கப்ப�ம். எனி�ம், சில்லைர பாிவர்த்தைனக்� 
வா�க்ைகயாளர் அவர்/அவள� �வக்க �� பாக்கிைய�ம் கட்டண இ�தி ேததியில் ��ைமயாக 
கட்டாத ேபா�தான் ெச�த்தக்��யதா�ம். பின்வ�ம் பிரமாணத்தில் வா�க்ைகயாள�க்� வட்� 
இ�க்கா�: 
• ஸ்ேடட்ெமண்ட் ேததியில் �வக்க பாக்கி �ஜ்ஜியமாக இ�ப்ப�. 
• ஸ்ேடட்ெமண்ட் ேததியில் �வக்க பாக்கி �ஜ்ஜியமாக இ�ந்தேபாதி�ம் வா�க்ைகயாளர் 

அவர� �வக்க �� பாக்கிைய�ம் கட்டண இ�தி ேததியில் 100% கட்�வ�.  இ�தி 
ேததியில் கட்டவில்ைலெயன்றால், பாக்கி இ�க்�ம் உ�ப்பினர் கட்டணம், என்எஸ்எப் 
கட்டணம், வட்�, ேசைவ வாி, அதிகப்ப� வரம்� மற்�ம் தாமத ெச�த்�தல் 
கட்டணங்க�க்�ம் வட்� விதிக்கப்ப�ம். 

வட்� விகிதம் கணக்கி�வதின் உதாரணம்: ஒ�ேவைள, கட்டண இ�தி ேததியில், கடன் ெதாைகயில் 
ஒ� ப�தி தான் கட்டப்பட்��ந்தால், ஒ�ேவைள, ஸ்ேடட்ெமண்ட் ேததியில் �வக்க பாக்கி (உதா, ஒ� 
மாதத்தின் 2ம் ேததி) �. 10000-மாக இ�ந்� மற்�ம் �. 500 தான் கட்டண இ�தி ேததியில் கட்�னால், 
கீேழ காட்��ப்ப� ேபால் வட்� கணக்கிடப்ப�ம்: 

 



 
 
 
பாிவர்த்தைனகள்: 

ேததி பாிவர்த்தைன ெதாைக 

02-ஜனவாி-2013 
 
 
10-ஜனவாி-2013 
15-ஜனவாி-2013 
22-ஜனவாி-2013 
02-பிப்ரவாி-2013 

ஸ்ேடட்ெமண்ட் ேததி 
�ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கி �.500 
 பாிவர்த்தைன 
ெமாைபல் பில் கட்டணம் 
கட்டணம் வர� 
ஸ்ேடட்ெமண்ட் ேததி 
 

ெமாத்த ெதாைக பாக்கி 
 
 
4000 
2000 
500 
ெமாத்த ெதாைக பாக்கி 15300 
�ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கி-
�.765 
 பாக்கி ெதாைகக்� கீேழ காட்��ள்ள� ேபால் வட்� விதிக்கப்ப�ம்: தினசாி வட்�= கடன் ெதாைக 

*(3.5%* 12 மாதங்கள்)/365 

வட்� கணக்கி�தல்: 
 

ஆக விதிக்கப்பட்ட ெமாத்த வட்� �. 504 ஆக இ�க்�ம். அட்ைட உ�ப்பினர் �ந்ைதய மாத கடன் 
பாக்கிைய ��ைமயாக கட்டவில்ைல. ஆதலால், எல்லா எதிர்வ�ம் பாிவர்த்தைனக�க்�ம் 
பாிவர்த்தைன நாளி��ந்� வட்� விதிக்கப்ப�ம். வட்� ெதாைகக்� ெபா�ந்�ம் விகிதத்தில் ேசைவ 
வாி விதிக்கப்ப�ம். 
எ) தாமத ெச�த்தல் கட்டணம் 
கட்டண இ�தி ேததியில் கட்டணம் இல்ைலெயன்றால், அல்ல� �ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கிக்� 
(எம்ஏ�) �ைறவான கட்டணம் ெபற்றி�ந்தால் அட்ைட உ�ப்பின�க்� தாமத ெச�த்தல் கட்டணம் 
(எல்பிஎப்) விதிக்கப்ப�ம். தாமத ெச�த்தல் கட்டணம் ெமாத்த பாக்கி ெதாைகயின் 15% விகிதத்தில் 
�ைறந்தபட்சம் �. 350 மற்�ம் அதிகபட்சம் �. 750 விதிக்கப்ப�ம். தாமத ெச�த்தல் கட்டணம் 
கணக்கி�ம் உதாரணம்: ஒ� கணக்கின் ெமாத்த ெதாைக பாக்கி (�ஏ�) �. 3400.00 மற்�ம் கட்டண 
இ�தி ேததி ஆகஸ்ட் 4, 2013 என்� ைவத்�க்ெகாள்ளலாம். அட்ைட உ�ப்பினர் கட்டண இ�தி 
ேததியில் எம்ஏ� கட்டாத பட்சத்தில், �ழற்சி ேததியில் தாமத ெச�த்தல் கட்டணம் �. 510 
விதிக்கப்ப�ம். எல்பிஎப், �ஏ�யின் 15%, உதா, 15% x 3400 = �. 510. 

ஏ) அதிகப்ப� வரம்� அபராதம், கார்� கணக்கில் கடன் பாக்கி தற்ேபாைதய ெமாத்த வரம்�ைய 
கடந்தால் விதிக்கப்ப�ம். 

 
 

பாிவர்த்தைன ெதாைக காலம் நாட்கள் 
எண்ணிக்ைக 

வட்� ெதாைக 

4000 
 
2000 
 
1000 (ேபான மாத கடன் பாக்கி) 
9500 (�. 500 சாிெசய்த பின் மீதம் உள்ள 
பாக்கி) 

10-ஜன-2013-02-பிப்-2013 
15-ஜன-2013-02-பிப்-2013 
03-ஜன-2013-21-ஜன-2013 
22-ஜன-2013-02-பிப்-2013 

24 
 
19 
ஓட்டல் வக்கீல் 
வக்கீல் 
19 
 
12 

110.46 
 
43.73 
 
218.63 
 
131.18 



 
 
 
பற்� மற்�ம் ெராக்கம் எ�க்�ம் வரம்� 
அ) வங்கி தன� தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தினால் உங்கள� பற்� மற்�ம் ெராக்கம்எ�க்�ம்வரம்�ைய 

தீர்மானித்� அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் வரம்பில் ெதாிவிக்கப்ப�ம் மற்�ம் ேதாதான வரம்� 
அம்சத்தின் அ�ப்பைடயில் ��தல்-இைண அட்ைட உ�ப்பின�க்� �றிப்பிட்ட பற்� வரம்� 
நிர்ணயிக்கப்படலாம். கார்� கணக்கில் வழங்கப்பட்ட பற்� வரம்� வங்கியின் ெகாள்ைகயின் 
அ�ப்பைடயில் அவ்வப்ேபா� ம�பார்ைவ ெசய்யப்பட்� மாற்றத்திற்�ட்படலாம். உங்கள� 
எல்லா கார்� கணக்கி�ம் உள்ள ெமாத்த பற்� வரம்� மற்�ம் இ�க்கக்��ய பற்� வரம்� 
ஸ்ேடட்ெமண்�ல் பிரதிப�க்�ம் மற்�ம் உங்கள� ��தல்-இைண அட்ைட உட்பட எல்லா 
கார்� கணக்கி�ம் பயன்ப�த்தலாம். கார்� வரம்�ைய மீ�ம் எந்த அங்கீகாரத்ைத�ம் ஏற்க வங்கி 
தைட ெசய்யலாம். 

ஆ)  எந்தேநரத்தி�ம், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெமாத்த பற்� வரம்�க்� ��தலாக இ�க்கக்�டா�, 
தவறினால், ெமாத்த பற்� வரம்பிற்� ��தலாக இ�க்�ம் ெதாைக எ�வாக இ�ந்தா�ம் 
ெபா�ந்�ம் கட்டணம்விதிக்கப்ப�ம். ��தல் ெதாைக உடன�யாக ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். 

இ) கார்� ரத்� ெசய்யப்பட்டால் பற்� வரம்� மற்�ம் கார்� கணக்� அகற்றப்ப�ம். 
ஈ) ஒ�ேவைள நீங்கள் மாதாந்திர ஸ்ேடட்ெமண்�ல் உள்ள பாக்கி ெதாைகக்� அதிகமாக 

ெச�த்தினால், பற்� பாக்கிக்� உங்க�க்� வட்� அளிக்கப்படா� மற்�ம், பின்னர் அ� 
மாதாந்திர ஸ்ேடட்ெமண்�ல் பாக்கி இ�க்�ம் ெதாைகயில் சாி ெசய்யப்ப�ம். 

4. பில் ெசய்தல் 

அ) பில் மற்�ம் ஸ்ேடட்ெமண்ட் 
i) வங்கி உங்கள� கார்� கணக்கில் எதாவ� பாிவர்த்தைன அல்ல� பாக்கி இ�க்�ம் ஒவ்ெவா� 

பில் காலத்திற்�ம் (இனிேமல் “ஸ்ேடட்ெமண்ட்’’) மாதம் ஒ��ைற உங்கள� அஞ்சல் 
விலாசத்திற்� ஸ்ேடட்ெமண்ட் அ�ப்�ம். வங்கி ஸ்ேடட்ெமண்ட்ைட அ�ப்�வதற்� ஒன்� 
அல்ல� அதற்�ேமற்பட்ட �ைறயான- அஞ்சல், ேபக்ஸ், மின்னஞ்சல்   அல்ல� எஸ்எம்எஸ் 
ெசய்திைய ேதர்� ெசய்�ம். இந்த ஒப்பந்தத்தின்ப�, நீங்கள் ஸ்ேடட்ெமண்ட்(கள்) ெபறவில்ைல 
என்ப� உங்கள� கடைமகள் மற்�ம் ெபா�ப்�கைள பாதிக்கா� மற்�ம் கட்டண இ�தி 
ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச ெதாைக (எம்ஏ�) பாக்கிையயாவ� கட்�ம் கடைம உங்க�க்� 
உள்ள�. �. 100-க்� �ைறவாக கடன் பாக்கி உள்ள வா�க்ைகயாளர்க�க்� வங்கி அஞ்சல் 
/�ாியர் �லம் ஸ்ேடட்ெமண்ட் அ�ப்பாமல் இ�ப்பதற்� உாிைம உள்ள�. 

ii)  வங்கி, வியாபார நி�வனங்களி��ந்� ெபறப்பட்ட எல்லா பற்�கள் மற்�ம் உள்ளான 
கட்டணங்கைள, அட்ைட உ�ப்பினாின் ெபயாில் ெசய்யப்பட்ட எல்லா கிெர�ட் கார்� கணக்� 
ெச�த்�தல்க�க்�ம் கார்� கணக்கில் பற்� ைவக்�ம். 

iii) எல்லா வங்கி கிெர�ட் கார்�க�ம் அட்ைட உ�ப்பினர்க�க்� �ழற்சி கடன் வசதிைய 
அளிக்கலாம். இதனால், அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்) ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள 
�ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கிைய (எம்ஏ�) மட்�ம் கட்�வைத ேதர்� ெசய்யலாம். அட்ைட 
உ�ப்பினாின் ெமாத்த கடன் பாக்கி அல்ல� எம்ஏ�, ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ல் 
�றிப்பிடப்பட்�ள்ளப� அட்ைட உ�ப்பினரால் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். எம்ஏ� என்ப� 
உங்கள� கார்� கணக்ைக நல்ல பற்� நிைலயில் ைவத்தி�க்க ேதைவப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச 
ெதாைகயா�ம். �ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கி, அந்த மாதத்தின் �திய ஈஎம்ஐ பற்�கள், �ன்� 
கட்டப்படாத ஈஎம்ஐ பற்�கள் (ஒ� ேவைள நீங்கள் கிெர�ட் கார்�ல் கடன் ெபற்றி�ந்தால்), 



ஏதாவ� அதிகப்ப� வரம்� ெதாைக மற்�ம் மற்ற திட்ட பாக்கியின் 5% (�ைறந்தபட்சம் �. 200 
வைர) ஆகியவற்ைற ேசர்த்� கணக்கி�ம். �ன்� கட்டாத எந்த ஒ� �ைறந்தபட்ச ெதாைக 
மற்�ம் ேசைவ வாி�ம் உங்கள� தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கி�டன் 
(ெபா�ந்தினால்) ேசர்க்கப்ப�ம். இந்த ெதாைக ெதாடர்ந்� ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ல் �ைறந்தபட்ச 
ெதாைக பாக்கியில் பிரதிப�க்�ம். 

iv) உங்கள� கார்�/வர�கணக்கின் �ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கிைய கட்டண இ�தி ேததிக்�ள் 
ெச�த்தவில்ைலெயன்றால், எல்லா கார்� கணக்�களின் கார்� ச�ைகக�ம் நி�த்தி 
ைவக்கப்ப�ம் அல்ல� நீக்கப்ப�ம் (தற்கா�கமாக அல்ல� நிரந்தரமாக). இப்ப� 
கட்டப்படாதவற்றிற்� கட்டண�ம் விதிக்கப்ப�ம். வங்கி தன� தனிப்பட்ட வி�ப்பதத்தால், 
வியாபார நி�வனங்கள் இந்த கிெர�ட் கார்�கைள ெசல்�ப்ப�யாக்�தல் மற்�ம்/அல்ல� 
ெபா�ப்ேபற்�க்ெகாள்�தல் �டா� என்� எச்சாிப்பதற்� வங்கியால் அவ்வப்ேபா� அல்ல� 
மற்றப� வழங்கப்ப�ம் எச்சாிக்ைக தகவ�ல் இந்த கார்� எண்ைண பட்�ய��ம். 

v) நீங்கள் கட்டண இ�தி ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கிக்� அதிகமாக, பில்�ங் 
காலத்தில் ஒன்�க்� ேமற்பட்ட �ைற ெச�த்தலாம் அல்ல� கார்� கணக்கி�ள்ள பாக்கி 
கடைன எந்த ேநரத்தி�ம் ெச�த்தலாம். ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கிைய 
மட்�ம் ெச�த்�வதின் விைள�, தி�ம்ப ெச�த்�வ� நீண்ட காலம் இ�ப்ப�ம். இதன் 
விைளவாக உங்கள� கடன் பாக்கிக்� வட்� கட்ட ேநாி�ம் என்பைத தய�ெசய்� 
கவனிக்க�ம். உதாரணத்திற்�, நீங்கள் �. 5000 ெசல� ெசய்�விட்�, ஒவ்ெவா� மாத�ம் 
சாியாக �ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கிைய தி�ம்ப ெச�த்தினால், இதன் விைள�, தி�ம்ப 
ெச�த்�ம் காலம் 6 வ�டங்க�க்� ேமல் இ�ப்பட்�, இதன் விைளவாக உங்கள� கடன் 
பாக்கிக்� வட்� கட்ட ேநாி�ம். ஆதலால், �ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கிைய மட்�ம் 
ெச�த்�வைத விட, உங்களிடம் பணப் �ழக்கம் இ�க்�ம்ேபாெதல்லாம் கணிசமான 
ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

vi) அட்ைட உ�ப்பினர் ெமாத்த கட்டண பாக்கி அல்ல� எம்ஏ�யின் (எந்த நிைலயி�ம் எம்ஏ�க்� 
�ைறந்ததாக இல்லாமல்) ஒ� ப�திைய கட்�ம்ேபா�, பாக்கி கடன் ெதாைக பின்வ�ம் 
ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ல் ஏற்றப்ப�ம்.இந்த ெதாைகக்� ��ைமயான இ�தி கட்டணம் ெச�த்�ம் 
ேததி வைர நிதி கட்டணம் விதிக்கப்ப�ம். 

vii) ஒ�ேவைள உங்கள� ெதாைலத்ெதாடர்� விலாசத்தில் ஏதாவ� மாற்றம் ஏற்பட்டால், 
உடன�யாக வங்கிைய ெதாடர்� ெகாண்�, ஸ்ேடட்ெமண்ைட �ைறயாக தக்க ேநரத்தில் 
ெப�வைத உ�தி ெசய்�க் ெகாள்ள�ம்.  

viii) கணக்கின் மாதாந்திர ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ன் பிரதி, நீங்கள் ேகா�ம் காலத்திற்� பன்னிெரண்� 
மாதங்க�க்� �ன்� வைர தான், கட்டண அட்டவைணயில் �றிப்பிடப்பட்��க்�ம், வங்கியின் 
வி�ப்பத்திற்� ஏற்றப� மா�த�க்�ட்ப�ம் ேசைவ கட்டணம் ெச�த்தியபின் வங்கியால் 
வழங்கப்ப�ம். 

ஆ) ெச�த்�தல்கள் 
i) அட்ைட உ�ப்பினாிடமி�ந்�(கள்) ெபறப்ப�ம் கட்டணங்கள், வாிகட்டணங்கள், மற்ற 

கட்டணங்கள், ெகாள்�தல், மற்�ம் �ன்ெராக்கம் ஆகியவற்றிற்� சாிெசய்யப்ப�ம். அதனால், 
ii) கட்டணங்கைள வங்கியில் பராமாிக்கப்ப�ம் மற்ற ைவப்� கணக்கி��ந்� பற்� ைவத்� கார்� 

கணக்கில் வர� ைவப்பதற்�, வங்கிக்� �ராப்ட், காேசாைல, ெராக்கம், நிைலயியற் 
அறி��த்தல், அல்ல� தானியக்க பற்� கட்டைளயாக ெசய்யலாம். நீங்கள் உங்கள் கார்� 
கணக்கில் வர� ைவப்பதற்�, ஆர்பிஎல் அல்ல� மற்ற வங்கியில் பராமாிக்கப்ப�ம் 
கணக்கி��ந்� ேநர�யாக பற்� ைவப்பதற்�, இந்திய ாிசர்வ் வங்கியால் 
அறி�கப்ப�த்தப்பட்ட மின்ன� தீர்� ேசைவ (ஈசிஎஸ்) �லமாக�ம் ெச�த்தலாம். 
உங்க�க்� ஆர்பிஎல் வங்கியில் ைவப்� கணக்� இ�ந்தால் நீங்கள் ஆன்ைலனில் ெநட் ேபங்க் 



அல்ல� கிைளயில் ெச�த்�வதற்�ம் ேதர்� ெசய்யலாம். நீங்கள் இந்திய ாிசர்வ் வங்கி 
அறி�கப்ப�த்திய என்ஈஎப்� (ேதசிய மின்ன� நிதி மாற்றம்) வசதிைய�ம் ேதர்ந்ெத�க்கலாம். 
என்ஈஎப்� �லமாக ெச�த்�வதற்�, பணத்ைத மாற்ற வி�ம்�ம் வங்கியின் ெநட் ேபங்கிங்ைக 
அ�கி, ஆர்பிஎல் வங்கி கிெர�ட் கார்�ன் எண்ைண மாற்றப்ப�ம் நிதிைய ெப�ம் 
பயனாளியாக ேசர்க்கலாம். ெவளி�ர் காேசாைல/�ராப்ட்கள் உதா, �றிப்பிட்ட சில 
நகரங்கைள தவிர (இப்ப�ப்பட்ட �றிப்பிட்ட சில நகரங்கள் வங்கியால் அவ்வப்ேபா� 
தீர்மானிக்கப்பட்�, ேகாாிக்ைகயின் ேபாில் கிைடக்�ம்) மற்ற நகரங்களில் ெச�த்தப்ப�ம் 
காேசாைல/�ராப்ட்க�க்� ெசயலாக்ககட்டணம் விதிக்கப்ப�ம். ெவளி�ர் காேசாைலக்கான 
ெசயலாக்க கட்டணம், கட்டண அட்டவைணயில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள�. இந்த இடங்களின் 
பட்�யல் மற்�ம் ெசயலாக்க கட்டணம் மாற்றத்திற்�ட்படலாம். நீங்கள் எங்கள� வைலதளம் 
www.rblbank.com �ைழவி�ள்ள (தாவல்) விைர� கட்டண இைணபின் �லமாக�ம் 
ெச�த்தலாம். இந்த ேசைவ உங்க�க்� ஆன்ைலன் பில் ெச�த்�ம் ேசைவ அளிப்பவரால் 
அளிக்கப்ப�கிற�. இந்த வசதிைய பயன்ப�த்�வதற்� �ன் தய�ெசய்� ேசைவ 
அளிப்பவாின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள பார்க்க�ம். 

 உங்கள� காேசாைல/�ராப்ட்ைட கட்டண இ�தி ேததி அன்� தீர்� ெசய்வதற்� ேபா�மான 
ேநரம் கிைடப்பதற்�, �ன்னதாகேவ தபா�ல் அல்ல� �றிப்பிட்ட �ராப் பாக்�ல் ேபா�ம்ப� 
ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�கிற�. உங்கள� ஆவணம் ஏற்�க்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்றால் 
அல்ல� கட்டண இ�தி ேததியில் �ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கி ெச�த்தப்படவில்ைல என்றால் 
உங்கள� கார்�/வர� கணக்கில் கட்டண அட்டவைணயில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள கட்டணம் 
விதிக்கப்ப�ம். உங்கள� மற்ற கார்�/வர� கணக்கின் பாக்கி ெச�த்தப்படாத ேபா� எல்லா 
கார்� ச�ைகக�ம் தைட ெசய்யப்ப�ம்/நீக்கப்ப�ம். இதற்� ெபா�த்தமான சட்ட நடவ�க்ைக 
எ�ப்பதற்�ம் வங்கிக்� உாிைம உண்�. 

iii) கார்� கணக்கிற்� கட்டணம் ெச�த்�வதற்� பின்வ�ம் ஏதாவ� �ைறயில்- ஸ்ேடட்ெமண்�ன் 
பின்னால் அளிக்கப்பட்��க்�ம் எந்தெவா� அஞ்சல் விலாசத்தி�ம் காேசாைல/�ராப்ட்ைட 
அ�ப்பலாம். காேசாைல/�ராப்ட் ஆர்பிஎல் வங்கி கிெர�ட் கார்� எண் “XXXX XXXX XXXX 

XXXX”-ல் ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம். உங்க�க்� வங்கி கணக்� இ�ந்தால், நீங்கள் 
நிைலயியற் அறி��த்தல் வசதிைய ேதர்� ெசய்வதால், நிதி வங்கி கணக்கி��ந்� கார்� 
கணக்கிற்� தானியக்கமாக மாற்றப்ப�ம். 

iv) அட்ைட உ�ப்பினர் கிெர�ட் கார்�ல் அவர்க�க்� வழங்கப்பட்ட பற்� வரம்ைப ெசயற்ைகயாக 
அதிகப்ப�த்தி அதிக மதிப்�ள்ள பாிவர்த்தைனைய ெசயலாக்�வதற்� அல்ல� ேவ� 
எந்தெவா� காரணத்திற்காக�ம் அதிக கட்டணம் ெச�த்�வதற்� அ�மதிக்கப்பட 
மாட்டார்கள். இப்ப�ப்பட்ட நிைல எ�மானால், அட்ைட உ�ப்பினர் பற்� வரம்ைப 
அதிகாிப்பதற்� வங்கிைய அ��மா� ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�கிறார்கள். பற்� வரம்ைப 
அதிகாிப்பதற்� அல்ல� �ைறப்பதற்� வங்கிக்� உாிைம உண்�. 

v) நிைலயியற் அறி��த்தல்/ஈசிஎஸ் �லமாக ெச�த்�தல்: அட்ைட உ�ப்பினர் தங்கள� 
கிெர�ட் கார்�ற்� நிைலயியற் அறி��த்தல் (எஸ்ஐ)/மின்ன� தீர்� ேசைவைய (ஈசிஎஸ்) 
ேதர்� ெசய்யலாம். எஸ்ஐ/ஈசிஎஸ் ெமாத்த ெதாைக பாக்கி (�ஏ�) அல்ல� �ைறந்தபட்ச 
ெதாைக பாக்கிக்� (எம்ஏ�) இ�க்கலாம். எஸ்ஐ/ஈசிஎஸ் நிைறேவற்�வதற்� ெபா�ந்�ம் 
ெதாைகயான�, கடனிற்கான கணக்� ெசய்தபின் (வா�க்ைகயாளர்-ஏற்ப�த்திய கட்டணம், 
வியாபாாி தி�ம்ப அளித்த�, சன்மானம் மீட்�, கடன்/ெராக்கம் தி�ம்ப ெப�தல், கட்டண 
�றமாற்றம் ேபான்றைவ) மற்�ம் பற்� (ெச�த்�தல் �றமாற்றம்) கைடசி 
ஸ்ேடட்ெமண்ட்/பில்�ற்� பிற� கட்டண இ�தி ேததிக்� �ந்ைதய நாள் வைர கணக்கில் 
ெபறப்பட்ட� என்ப� கவனிக்கப்பட ேவண்�ம். எஸ்ஐ/ஈசிஎஸ் நிைறேவற்�வதற்� 
எம்ஏ�யின் �ைறந்தபட்சம் அல்ல� �ஏ� மற்�ம் கடனிற்� இைடயிலான வித்தியாசம் 
நிைறேவற்றப்ப�ம் என்ற தர்க்காீதியில் ெசயல்ப�ம். வா�க்ைகயாளர்-ஏற்ப�த்திய கட்டணம் 

http://www.rblbank.com/


எஸ்ஐ நிைறேவற்�வதற்கான ெதாைகைய தீர்மானிக்க �க்கியமான�. எஸ்ஐ/ஈசிஎஸ், 
�ஏ�க்� ெச�த்�ம் அறி��த்தல் ஆக இ�க்�ம்ேபா�.ெமாத்த ெதாைக பாக்கி மற்�ம் வர� 
/பற்றின் நிகரம் (வா�க்ைகயாளர்-ஏற்ப�த்திய கட்டணம் அல்லாதைவ) ெமாத்த ெதாைக 
பாக்கிக்� சமமான அல்ல� ��தலாக இ�க்�ம் பட்சத்தில், எஸ்ஐ/ஈசிஎஸ் �ைறந்தபட்ச 
ெதாைக பாக்கி (ெமாத்த ெதாைக பாக்கி மற்�ம் வர� /பற்றின் நிகரத்தின் பட்சத்தில் 
(ெச�த்�தல்கள் இ�ப்ப�) எம்ஏ�) ெமாத்த ெதாைக பாக்கிக்� சமமான அல்ல� ��தலாக 
இ�க்�ம் பட்சத்தில் நிைறேவற்�ம். எம்ஏ�யின் நிகர வித்தியாசம் மற்�ம் ெபறப்பட்ட 
ெச�த்�த�ன் வித்தியாசம் �. �ஜ்ஜியத்திற்� அதிகமாக இ�ந்தால், எஸ்ஐ/ஈசிஎஸ் 
நிைறேவற்றப்ப�ம். 

vi) ெச�த்�தல் ஈசிஎஸ்/எஸ்ஐஆக இ�க்�ம் பட்சத்தில், ஒ�ேவைள ெச�த்�தல் ேததி 
வி��ைறயாக இ�க்�ம் பட்சத்தில், ஈசிஎஸ்/எஸ்ஐ �ந்ைதய ேவைல நாளில் வழங்கப்ப�ம். 
கட்டண இ�தி ேததியில் நிதி ெப�வதற்�, காேசாைல �லமான ெச�த்�தல்கள் �ைறந்த� 3 
நாட்க�க்� �ன்னதாக ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 

விளக்கம் 

ெச�த்�தல் எஸ்ஐ எம்ஏ�க்� இ�ந்தால் 

• ெமாத்த ெதாைக பாக்கி மற்�ம் வர�/பற்றின் நிகரம் (கட்டணம் அல்லாதைவ) ெமாத்த ெதாைக பாக்கிக்� 
சமமான அல்ல� ��தலாக இ�க்�ம் பட்சத்தில், எஸ்ஐ �ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கிைய நிைறேவற்�ம். 

• ெமாத்த ெதாைக பாக்கி மற்�ம் வர�/பற்றின் நிகரத்தின் பட்சத்தில் (ெச�த்�தல்கள் இ�ப்ப�) ெமாத்த ெதாைக 
பாக்கிக்� சமமான அல்ல� ��தலாக இ�க்�ம் பட்சத்தில், எம்ஏ�யின் நிகர வித்தியாசம் மற்�ம் ெபறப்பட்ட 
ெச�த்�த�ன் வித்தியாசம் �. �ஜ்ஜியத்திற்� அதிகமாக இ�ந்தால், எஸ்ஐ நிைறேவற்றப்ப�ம். 

 
விளக்கம் 

ெச�த்�தல் 
அறி��த்தல் 
வைக 

நிகழ்நிலவரம் �ஏ� எம்ஏ� வா�க்ைகயாளர்-
ஏற்ப�த்திய 
கட்டணம் 

மற்ற கடன்கள் எஸ்ஐ/ 
ஈசிஎஸ்நிைறேவற்�ம் 
ெதாைக 

எம்ஏ� ஏ 1000 100 0 (ெச�த்தல் 
இல்ைல) 

1000 அல்ல� 
அதற்� ேமல் 

100 (ஏம் ஏ�யின் 
�ைறந்தபட்சம்) 

 பி 1000 100 200 
(ெதாைக>ஏம்ஏ�) 

1000 அல்ல� 
அதற்� ேமல் 

0 

 சி 1000 100 100 
(ெதாைக>ஏம்ஏ�) 

1000 அல்ல� 
அதற்� ேமல் 

0 

 � 1000 100 0 (ெச�த்தல் 
இல்ைல) 

750 
(ெதாைக>�ஏ�) 

100 

 ஈ 1000 100 200 
(ெதாைக>ஏம்ஏ�) 

750 
(ெதாைக>�ஏ�) 

50 

ெச�த்�தல் 
அறி��த்தல் 
வைக 

நிகழ்நிலவரம் �ஏ� எம்ஏ� வா�க்ைகயாளர்-
ஏற்ப�த்திய 
கட்டணம் 

மற்ற கடன்கள் எஸ்ஐ/ ஈசிஎஸ் 
நிைறேவற்�ம் 
ெதாைக 

�ஏ� ஏ 1000 100 0 (ெச�த்தல் 
இல்ைல) 

1000 அல்ல� அதற்� 
ேமல் 

100 (ஏம்ஏ�யின் 
�ைறந்தபட்சம்) 

 பி 1000 100 200 (ெதாைக>ஏம்ஏ�) 1000 அல்ல� அதற்� 
ேமல் 

0 

 சி 1000 100 100 (ெதாைக>ஏம்ஏ�) 1000 அல்ல� அதற்� 
ேமல் 

0 

 � 1000 100 0 (ெச�த்தல் 
இல்ைல) 

750 (ெதாைக>�ஏ�) 250 

 ஈ 1000 100 200 (ெதாைக>ஏம்ஏ�) 750 (ெதாைக>�ஏ�) 50 

 எப் 1000 100 100 (ெதாைக>ஏம்ஏ�) 750 (ெதாைக>�ஏ�) 150 



 எப் 1000 100 100 
(ெதாைக>ஏம்ஏ�) 

750 
(ெதாைக>�ஏ�) 

100 

 

இ) பில் ெசய்வதில் சர்ச்ைச 
 ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ல்(கள்) உள்ள எல்லா உட்ெபா�ட்க�ம், அட்ைட உ�ப்பினர் ஆர்பிஎல் 

வங்கிக்� ஏதாவ� �ரண்பா� பற்றி ஸ்ேடட்ெமண்ட்(கள்) வழங்கப்பட்ட 30 நாட்க�க்�ள் 
ெதாியப்ப�த்தாவிட்டால், அ� சாியான� மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினரால் 
ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட� என க�தப்ப�ம். மாஸ்டர்கார்�ன் ஒ�ங்��ைறயின்ப�, ஒ�ேவைள 
�ரண்பா�கள் இ�ந்தால், உங்கள் சார்பாக வங்கி �ரண்பாட்ைட சாட்ட ெதாடங்�வதற்� 
எ�த்� �லமாக ெதாிவிப்ப� கட்டாயமானதா�ம். எங்கள் வைலதளம் 
http://www.rblbank.com/consumer/creditcard/disputeform.pdf -ல் இ�க்�ம் �ரண்பா� ப�வத்தில் 
ைகெய�த்திட்� மின்னஞ்சல்   ெசய்ய அல்ல� அ�ப்�ம்ப� ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�கிற�. ேமேல 
�றப்பட்�ள்ள �ரண்பா�கள் ெதாடக்கத்தில் நியாயமானைவ என்� வங்கி கண்�ப்பி�த்தால், 
வங்கியின் பின்வ�ம் விசாரைணகள் அதன் ��ைமயான மற்�ம் இ�தியில் தி�ப்திகரமாக 
���ம் வைரயில் �ரண்பாட்ைட தற்கா�க அ�ப்பைடயில் மாற்றி ைவக்�ம். வங்கியால் 
நடத்தப்பட்ட விசாரைண இம்�ரண்பா�களின் ெபா�ப்�, �றப்ப�ம் அட்ைட உாிைமயாளைர 
ேச�ம் என்� �றிப்பிட்டால், பின்வ�ம் ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ல் �ரண்பா�கள் ம� விசாரைண 
ெசய்யப்பட்�, இங்� ேமேல �றிப்பிடப்பட்�ள்ள கட்டணங்களின்ப� கட்டணம்/விைல 
வங்கியால் ெபறப்ப�ம். இங்� விதிகள் இ�ந்தேபாதி�ம், வங்கியால் நடத்தப்பட்ட 
விசாரைணயின் ���கைள பற்றி வங்கி அட்ைட உாிைமயாள�க்� 60 நாட்க�க்�ள் 
ெதாியப்ப�த்�ம். 

ஈ) ெதாடர்� வசதிகள் 
 அட்ைட உாிைமயாளர் ஏதாவ� ேகள்விகள் மற்�ம்/அல்ல� கவைலகளின் �ைறதீர்விற்� 

பின்வ�ம் ஏதாவ� ெதாைலத்ெதாடர்� வசதிகள் �லமாக வங்கிைய ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 
• 24 மணி ேநர வா�க்ைகயாளர் இலவச எண் 1800 121 9050. 
• cardservices@rblbank.com-ற்�மின்னஞ்சல்   அ�ப்�தல். 
• வங்கியின் கிெர�ட் கார்� பிாிவிற்� எ��வதற்�: 

ேமலாலளர்-கிெர�ட் கார்� ேசைவ, ஆர்பிஎல் வங்கி. 
பில்�ங் எண், 1, ேமா� மில் காம்ப�ண்�, ஓக்லா ேபஸ் 3, 
நி� �ல்� – 110 020. 

உ) கிெர�ட் கார்�- �கார் �ைறதீர்ப்� 
 உங்க�க்� உயர்தர ேசைவ அளிப்பேத ஆர்பிஎல் வங்கியின் நிைலயான �யற்சியா�ம். எங்கள� 

ேசைவகள் உங்க�க்� தி�ப்தியளிக்கவில்ைல என்றால், நாங்கள் அைத பற்றி ெதாிந்�க்ெகாள்ள 
வி�ம்�கிேறாம். நாங்கள் உங்க�க்� விைரவாக பதிலளிப்பதற்� உதவியாக, தய�ெசய்� 
சாியான ��விற்� உங்கள� க�த்�கைள அ�ப்ப�ம். உதாரணத்திற்�, உங்கள் �கார் வங்கி 
ெபா�ட்கைள பற்றியதாக இ�ந்தால், தய�ெசய்� வங்கி ெபா�ட்கள் ப�தியின் கீ�ள்ள 
தகவல்கைள காண�ம். அேதேபால், கிெர�ட் கார்�க�க்�, கிெர�ட் கார்� ப�திைய காண�ம். 
நீங்கள் வங்கி அளித்த ேசைவகள் �றித்த பிரச்சைனகள் பற்றி எங்கள� ஒப்பந்த ேசைவ 
நி�வனத்தில் பதி� ெசய்யலாம். உங்கள� ஒத்�ைழப்பிற்� நன்றி. 

நிைல 1 
வா�க்ைகயாளர் ேசைவ: தய�ெசய்� எங்கள� 24-மணி ேநர இலவச வா�க்ைகயாளர் ேசைவைய 
1800 121 9050-வில் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம் மற்�ம் எங்கள� அதிகாாிகள் உங்க�க்� உத�வார்கள். 
�கார் ப�வம் – மற்றப்ப�, நீங்கள் எங்கள� ஆன்ைலன் �கார் ப�வத்தில் உங்கள� க�த்�க்கைள 
ெதாிவிக்கலாம். 
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மின்னஞ்சல்   - நீங்கள் வங்கி�டன் ெதாடர்� ெகாள்ள மின்ன� மின்னஞ்சைல ேதர்� ெசய்தால் 
தய�ெசய்� உங்கள� �கார்கைள cardservices@rblbank.com-ற்� அ�ப்ப�ம். 
க�தம் – எந்தெவா� க�த ெதாடர்பிற்�ம் தய�ெசய்� பின்வ�ம் விலாசத்திற்� எ�த�ம்: 
ேமலாலளர்-கிெர�ட் கார்� ேசைவ, ஆர்பிஎல் வங்கி. 
பில்�ங் எண், 1, ேமா� மில் காம்ப�ண்�, ஓக்லா ேபஸ் 3, 
நி� �ல்� – 110 020. 
உங்கள� க�தம் அல்ல� மின்னஞ்சல் கிைடத்த 10 நாட்க�க்�ள், ேகள்வியின் தன்ைமைய ெபா�த்� 
அதற்கான தீர்� மற்�ம் ெதாடர்� ெகாள்ள ேதைவப்ப�ம் காலம் �றித்� பதிலளிக்கப்ப�ம்.  
நீங்கள் எங்க�க்� எ��ம் ேபா�, நாங்கள் உங்கள� பிரச்சைனகைளகவனிப்பதற்� உதவியாக, 
தய�ெசய்� பின்வ�ம் விவரங்கைள அளிக்க�ம். 
1. உங்கள் �� ெபயர். 
2. நீங்கள் பைழய வா�க்ைகயாளரானால், உங்கள� கணக்� விவரம். 
3. உங்கள� ெதாடர்� ெகாள்�ம் விவரங்கள் (விலாசம், ெதாைலேபசி எண், மின்னஞ்சல்). 

நிைல 2 (நிைல 1-ல் தி�ப்தி இல்ைல என்றால்) 
எங்களிடமி�ந்� 10 நாட்க�க்�ள் பதில் கிைடக்கவில்ைல என்றால் அல்ல� நிைல 1 விஸ்தாிப்பில் 
அளிக்கப்பட்ட தீர்வில் தி�ப்தி இல்ைல என்றால் மின்னஞ்சல் அல்ல� க�தம் �லம் ெதாடர்� 
ெகாள்ளலாம் தைலவர் – கிெர�ட் கார்� ேசைவ 
மின்னஞ்சல்  -headcardservice@rblbank.com 
அஞ்சல் �கவாி - ஆர்பிஎல் வங்கி. 
பில்�ங் எண், 1, ேமா� மில் காம்ப�ண்�, ஓக்லா ேபஸ் 3, 
நி� �ல்� – 110 020. 
தய�ெசய்� உங்கள� �ந்ைதய ெதாடர்பில் அளிக்கப்பட்ட �றிப்� எண்ைண உங்கள� கணக்� 
எண்/கிெர�ட் கார்� எண்�டன் அளித்� நாங்கள் உங்கள� பிரச்சைனைய �ாிந்�க்ெகாண்� 
கவனிப்பதற்� உதவ�ம். 
நிைல 3 (நிைல 2-ல் தி�ப்தி இல்ைல என்றால்) 
உங்க�க்� அளிக்கப்பட்ட தீர்வில் இன்�ம் தி�ப்தி ஏற்படவில்ைல என்றால், நீங்கள் எங்கள� 
�தன்ைம அதிகாாிைய பின்வ�ம் எண்களில் திங்கள் �தல் ெவள்ளி வைர (ேவைல நாட்கள்) காைல 10 
�தல் மாைல 7 வைர ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 
�தன்ைம அதிகாாி – ஆர்பிஎல் வங்கி – தி�மதி. ேராசினா ேசக்கல் 
அஞ்சல் �கவாி - ஆர்பிஎல் வங்கி. 
பில்�ங் எண், 1, ேமா� மில் காம்ப�ண்�, ஓக்லா ேபஸ் 3, 
நி� �ல்� – 110 020. 
மின்னஞ்சல் – principalnodalofficercards@rblbank.com 
ெதாடர்� எண்: 011-49796972 

வங்கியியல் �ைறத்தீர்ப்பாளர் 
நீங்கள் பிரச்சைனைய எ�ப்பிய 30 நாட்க�க்�ள் உங்க�க்� ‘இ�தி பதில்’ கிைடக்கவில்ைல 
என்றால் அல்ல� அதில் உங்க�க்� தி�ப்தி இல்ைல என்றால், நீங்கள் வங்கியியல் 
�ைறத்தீர்ப்பாளைர தனிப்பட்ட ம�ஆய்விற்� அ�கலாம். வங்கியியல் �ைறத்தீர்ப்பாளைர பற்றி 
ேம�ம் விவரங்க�க்�: https://secweb.rbl.org.in/BO/precompltindex.htm -ற்� ெசல்ல�ம்.  
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வங்கியியல் �ைறத்தீர்ப்பாளர் திட்டம், 2006-ன் ப�திகள் உங்கள் �றிப்பிற்காக 
இைணக்கப்பட்�ள்ளன: 
வங்கியியல் �ைறத்தீர்ப்பாளர் �கார்கைள ஏற்�க்ெகாள்வதற்�: 
i) வங்கியியல் �ைறத்தீர்ப்பாளாிடம் �கார் ெசய்வதற்� �ன், �கார்தாரர் வங்கிக்� எ�த்��ல 

�ைற�� ெசய்� அ� வங்கியால் நிராகாிக்கப்பட்ட� அல்ல� �கார்தாரர் �ைற�� ெபற்ற ஒ� 
மாத காலத்திற்�ள் வங்கியி��ந்� பதில் கிைடக்கவில்ைல அல்ல� வங்கி அளித்த பதி�ல் 
�கார்தார�க்� தி�ப்தி இல்ைல;  

ii)  �கார்தாராின் �ைற�ட்�ற்� வங்கியி��ந்� பதில் கிைடத்த ஓராண்�ற்�ள் �கார் 
ெசய்யப்ப�கிற� அல்ல� வங்கியில் �ைற�� ெசய்த ஓராண்� ஒ� மாதத்திற்�ள் பதில் 
கிைடக்கவில்ைல; 

iii) வங்கியியல் �ைறத்தீர்ப்பாளரால் �ந்ைதய நடவ�க்ைகயில் தீர்க்கப்பட்ட அல்ல� நன்ைமயாக 
ைகயாளப்பட்ட விவகாரத்தின் வைகைய ேசராத �கார், அல்ல� அேத �கார்தாராிடமி�ந்� 
ெபறப்பட்ட� அல்ல� ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட �கார்தாரர்க�டன் அல்ல� இந்த 
விவகாரத்ைத சார்ந்த ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட தரப்பினர்; 

iv) அேத விவகாரத்ைத சாராத �கார், இதற்� எந்தெவா� நீதிமன்றம், தீர்ப்பாயம், ந�வர், அல்ல� 
மற்ற எந்த மன்றத்தி�ம் நடவ�க்ைக நி�ைவயில் இல்ைலஅல்ல� எந்தெவா� நீதிமன்றம், 
தீர்ப்பாயம், ந�வர், அல்ல� மற்ற எந்த மன்றத்தா�ம் ஆைண அல்ல� தீர்ப்� அல்ல� கட்டைள 
நிைறேவற்றப்படவில்ைல; 

v) �கார் அற்பமானஅல்ல� எாிச்ச�ட்டக்��ய தன்ைம�ைடயதல்ல, மற்�ம்; 
vi) �கார் இப்ப�ப்பட்ட உாிைமக�க்� இந்திய வைரயைற சட்டம் 1963-ன் கீழ் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள 

வைரயைற காலம் ��வதற்� �ன் ெசய்யப்பட்ட�; 
 வங்கியியல் �ைறத்தீர்ப்பாளைர பற்றி ேம�ம் விவரங்க�க்�: 

https://bankingombudsman.rbi.org.in-ற்� ெசல்ல�ம். 

தவைணத் தவறல் 
அ) தவைணத்தவறினால், அட்ைட உாிைமயாள�க்� கிெர�ட் கார்� கணக்கில் உள்ள எந்த 

பாக்கிைய�ம் தீர்ப்பதற்� நிைன�ட்டல் அ�ப்�வதற்� அவ்வப்ேபா� தபால், ேபக்ஸ், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்�வதற்�, ெதாடர்ந்� 
கண்காணிப்பதற்�, மற்�ம் பாக்கிைய வ��ப்பதற்� �ன்றாம் தரப்ைப ஈ�ப்ப�த்�வ�; 
நியமிக்கப்பட்ட எந்த �ன்றாம் தரப்பின�ம் கடன் வ��ப்பதற்� ெபா�ந்�ம் ஒ�க்கத்ைத 
��ைமயாக கைடப்பி�க்க ேவண்�ம். பின்வ�ம் சம்பவம் ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட� 
நிக�ம்ேபா�, தவைண தவறல் உ�வாகி மற்�ம் வங்கி தன� தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் கிெர�ட் 
கார்� வசதிைய தைட ெசய்�ம். கீழ்கண்டைவ தவைணத் தவறல் சம்பவமா�ம்: 

• அட்ைட உ�ப்பினர் ெதாடர்ந்� நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்�ள் வங்கிக்� பாக்கி ெதாைகைய 
ெச�த்த தவ�தல். 

• அட்ைட உ�ப்பினர், அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தின்ப� கடைமயாற்ற தவ�தல். 
• வங்கிக்� வழங்கப்பட்ட காேசாைலகள் மற்�ம்/அல்ல� ஈசிஎஸ்/நிைலயியற் அறி��த்தல்கள் 

எந்த ஒ� காரணத்திற்காக�ம் சமர்ப்பிக்�ம் ேபா�ெராக்கமாவதில்ைல/ெசயல்ப�வதில்ைல. 
• அட்ைட உ�ப்பினாின் எந்தெவா��றிப்�ம் தவறாக, ேபா�யாக, அல்ல� �ர்த்தியைடயாத� 

உட்பட் ஆனால், அ� மட்�மல்லா� வங்கிக்� அளிக்கப்பட்ட அைடயாள தாள்கள்/ஆவணங்கள் 
தவறான, �ர்த்தியைடயாத மற்�ம்/அல்ல� ெபாய்யான ேமாச� தகவல்கள் இ�ப்ப� நி�பணம் 
ஆவ�. 

ஆ) தவறான அறிக்ைகைய தி�ம்பப்ெப�ம் நைட�ைற மற்�ம் இந்த அறிக்ைக, பாக்கிைய தீர்� 

ெசய்த பின் எத்தைன காலத்திற்�ள் தி�ம்பப்ெபறப்ப�ம் என்ப� கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�: 



• ேகள்வியி�ள்ள தவைண தவறியவர் வங்கியில் உள்ள கடன் பாக்கி ��வைத�ம் ��த்�விட்� 
அல்ல� வங்கியில் அவர� பாக்கிைய தீர்� ெசய்வ�. 

• வங்கியால் அல்ல� வங்கிக்� எதிராக தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட சட்ட வழக்கில், வங்கிக்� எதிராக 
ெபறப்பட்ட நீதிமன்ற தீர்ப்பில், அட்ைட உ�ப்பினைர தவைண தவறியவர் அறிக்ைக 
பட்�ய���ந்� நீக்க உத்தர�. வழக்�க்� வழக்� அ�ப்பைடயில் தனிப்பட்ட ம�ஆய்வால் 
தீர்மானம் எ�க்கப்ப�ம். 

இ) தவைண தவ�ம் பட்சத்தில், வங்கி அவ்வப்ேபா� தி�த்தம் ெசய்த ந�வர் மற்�ம் சமரச சட்டம் 
1996-ன் விதிகளின் கீழ் வங்கியின் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாாி நியமனம் ெசய்த தனிப்பட்ட 
ந�வாிடம் சர்ச்ைசைய �றிப்பிட்� ெதாைகைய தி�ம்ப ெபறலாம். ந�வாின் பதவி 
இந்தியாவி�ள்ள �ம்பாயில் இ�க்�ம். ந�வர் நடவ�க்ைககள் ஆங்கில ெமாழியில் இ�க்�ம். 

ஈ) அட்ைட உ�ப்பினாின் மரணம்/நிரந்திர இயலாைமயில் பாக்கிைய மீட்ப�. அட்ைட 
உ�ப்பினாின் மரணம் அல்ல� நிரந்திர இயலாைமயில், வங்கி பாக்கி ெதாைகைய மீட்க 
�யற்சிக்�ம் மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினாின் சட்டாீதியான வாாிசிடம் கணக்� பாக்கிைய 
நட்பிணக்கத்�டன் தீர்க்�ம். 

6. உ�ப்�ாிைம ��த்தல்/இரத்�ச் ெசய்தல் 
அ) அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த ஒப்பந்தத்ைத எந்தேநரத்தி�ம் ��வதற்�, எல்லா கிெர�ட் 

கார்�கைள�ம் மின்ன� பட்�யின் ��க்ேக பாதியாக ெவட்�, எ�த்��லேகாாிக்ைக�டன் 
வங்கியில் ஒப்பைடத்� அல்ல� 24 மணி ேநர ெதாைலேபசி வங்கி ேசைவயில் கிெர�ட் 
கார்�(கள்)_டன் இைணந்தி�க்�ம் எல்லா வசதிகள் மற்�ம் பயன்கைள �ட ேகாாிக்ைக 
ெசய்யலாம். கிெர�ட் கார்� கணக்�(கள்) சார்ந்த எல்லா பாக்கி ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்�, 
வங்கி எல்லா கிெர�ட் கார்�(கள்), ஏதாவ� ��தல் கார்�(கள்) உட்பட ெபற்றபின் தான் 
��வ� சாத்தியமா�ம். �தன்ைம அட்ைட உ�ப்பினர் வங்கிக்� எ�த்� �லமாக ெதாிவித்�, 
��தல் கார்�(கள்) பயன்பாட்ைட இரத்� ெசய்யலாம். இ�ந்தேபாதி�ம், ��தல் கார்�(கள்) 
பயன்பாட்டால் ஏற்பட்ட எல்லா கட்டணங்க�க்�ம் �தன்ைம அட்ைட உ�ப்பினர் 
ெபா�ப்பாவார். வ�டாந்திர கட்டணம் மற்�ம்/அல்ல� மற்ற கட்டணங்கள் சாிசம விகிதத்தின்ப� 
தி�ப்பியளிக்கப்படா�. 

ஆ) வங்கி எந்த ேநரத்தி�ம் அதன் வி�ப்பப்ப� கிெர�ட் கார்� வசதிகைள உடன�யாக �டலாம் 
அல்ல� காரணம் அல்ல� காாியம் மற்�ம் எந்த அறிவிப்�ம் இல்லாமல் எந்த ேநரத்தி�ம் 
பயன்பாட்ைட தைட ெசய்யலாம். வங்கி கிெர�ட் கார்� வசதிைய ��மானால், கார்� கணக்கில் 
உள்ள (பற்� ைவக்காத கட்டணம் அல்ல� �ன்ெராக்கம்) பாக்கி ெதாைக எல்லாம் உடன�யாக 
ெச�த்த ேநாி�ம். வங்கி எல்லா நி�வனங்க�க்�ம் (கிெர�ட் கார்� 
ெசல்�ப்ப�யா�ம்/ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் இடத்தில்) கிெர�ட் கார்�கள் இரத்� ெசய்யப்பட்டைத 
ெதாிவிக்�ம். கிெர�ட் கார்� இரத்� ெசய்யப்பட்டால், அைத ��க்ேக பாதியாக ெவட்�, 
இரண்� பாதிகைள�ம் உடன�யாக வங்கியில் ஒப்பைடக்க ேவண்�ம்.வ�டாந்திர கட்டணம் 
அல்ல� மற்ற கட்டணங்கள் சாிசம விகிதத்தின்ப� தி�ப்பியளிக்கப்படா�. 

இ) அட்ைட உ�ப்பினர் அவர்/அவள� உத்திேயாகம், ெதாழில் அல்ல� விலாசத்ைத மாற்றினால், 
அல்ல� அவர்/அவள� தற்ேபாைதய பதவி இடத்தி��ந்� மாற்றப்பட்டால், அல்ல� 
அவர்/அவள� சம்பள கணக்�/�தன்ைம வங்கி கணக்� ேபான்றவற்ைற (எ�வாக இ�ந்தா�ம்) 
மாற்றினால், வங்கி தன� வி�ப்பப்ப� கிெர�ட் கார்� வசதிைய நி�த்தி ைவக்க உாிைம உண்�. 
கிெர�ட் கார்� கணக்� இரத்� ெசய்யப்பட்டால்/�டப்பட்டால் கிெர�ட் கார்�ன் ச�ைககள் 
(எல்லா பயன்கள் மற்�ம் ேசைவகள் உட்பட) தி�ம்பப்ெபறப்ப�ம். இந்த ச�ைகைள 
தானியகமாக மீண்�ம் நி�வ இயலா� மற்�ம் இ� வங்கியின் வி�ப்பத்தினால் மட்�ேம இடம் 
ெப�ம் என்பைத அட்ைட உ�ப்பினர்�க்கியமாக ஒப்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். கிெர�ட் கார்� 
இரத்� ெசய்யப்பட்ட பிற� (காரணம் எ�வான ேபாதி�ம்), அட்ைட உ�ப்பினர்: 



• கிெர�ட் கார்ைட பயன்ப�த்தக்�டா�, அைத ��க்ேக பாதியாக ெவட்�, வங்கியில் 
ஒப்பைடக்க ேவண்�ம். 

• கார்ைட ��க்ேக பாதியாக ெவட்�, வங்கியில் ஒப்பைடக்�ம் வைரயில், கார்� பயன்பா� 
உட்பட கட்டணம் ெச�த்�வதற்� ெபா�ப்பாவார். 

• கிெர�ட் கார்�ன் பயன்பாட்�ன் விதி�ைறக்� ஏற்ப வங்கிக்� ெதாடர்ந்� கட்டணம் ெச�த்த 
ேவண்�ம். 

ஈ) அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்)_ன் கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படவில்ைல என்றால் அல்ல� 90 

நாட்க�க்� ேமல் பயன்ப�த்தப்படவில்ைல என்றால், அதன் பயன்கள் தி�ம்பப்ெபறப்ப�ம். 

7. கார்� இழப்�/தி�ட்�/தவறாக பயன்ப�த்�தல் 
அ. கிெர�ட் கார்� இழப்�, தி�ட்�, ெபறப்படவில்ைல, ஆர்பிஎல் வங்கி அல்ல� மற்ற வங்கியின் 

ஏ�எம்மில் வி�ங்கப்பட்ட� அல்ல� அவர்/அவள� அ�மதியின்றி பயன்ப�த்தப்ப�வ� பற்றி 
உடன�யாக வங்கியின் 24 மணி ேநர இலவச வா�க்ைகயாளர் ேசைவ எண்ணில் ெதாியப்ப�த்த 
ேவண்�ம். ��தலாக, இழப்�, தி�ட்�, தவறாக பயன்ப�த்தப்ப�வதற்� அட்ைட உ�ப்பினர் 
காவல்�ைறயில் �கார்/�தல் தகவல் அறிக்ைக (ஏப்ஐஆர்) ெசய்� நகைல வங்கிக்� அ�ப்ப 
ேவண்�ம். 

ஆ. வங்கிக்� அறிவிப்�/தகவல் ெதாடர்� அளிப்பதற்� �ன், அ�மதியின்றி கிெர�ட் கார்�ன் 
பயன்பாட்�னால் எ�வ� அட்ைட உ�ப்பினாின் ெபா�ப்பா�ம். வங்கிக்� அறிவிப்�/தகவல் 
ெதாடர்� அளிக்�ம் வைரயில் ஏற்பட்ட எல்லா கட்டணங்க�ம் இதில் அடங்�ம்.வங்கி அறிவிப்� 
ெபறப்பட்ட பின் தான் பாக்கியில்ைல என்றா�ம். 

இ)  ைகெய�த்திடப்படாத கிெர�ட் கார்டாக இ�ந்தால், அதற்� ஏற்ப�ம் எல்லா கட்டணங்க�க்�ம் 
அட்ைட உ�ப்பினர் ெபா�ப்பாவார். 

ஈ)  கிெர�ட் கார்� பா�காப்பிற்� அட்ைட உ�ப்பினர் ெபா�ப்பாவார். மற்�ம் அைத பா�காப்பாக 
ைவத்�க்ெகாள்வைத உ�தி ெசய்�ம் நடவ�க்ைக எ�க்கப்பட ேவண்�ம். கிெர�ட் கார்�ன் 
தவறான பயன்பாட்�ற்�ம் வங்கி எந்தவிதத்தி�ம் ெபா�ப்பாகா�. 

உ) எந்த சர்ச்ைசயான பாிவர்த்தைனயின் விசாரைணயின் ேபா�ம், அட்ைட உ�ப்பினர், வங்கி, 
வங்கியின் பிரதிநிதிகள், மற்�ம்/அல்ல� சட்ட அதிகாாிக�க்� �� ஒத்�ைழப்� அளிக்க 
ேவண்�ம். 

ஊ) அட்ைட உ�ப்பினர் கிெர�ட் கார்� (தி�ட்� அறிவிக்கப்பட்டபின்) மீட்கப்பட்டால், மீட்கப்பட்ட 
கிெர�ட் கார்ைட பயன்ப�த்தப்பட �டா� மற்�ம் அ�இரண்டாக ெவட்டப்பட்� உடன�யாக 
வங்கியில் ஒப்பைடக்கப்பட ேவண்�ம். 

8. ெவளிப்ப�த்�தல் 
அ) இதன்ப�, அட்ைட உ�ப்பினர் வங்கிைய, கடன் சாிபார்க்க அல்ல� ஆதார �றிப்� கண்காணிக்க 

அல்ல� எல்லா/எந்த தகவைல�ம் ெவளிப்ப�த்�வதின் நலன்கைள பா�காக்க அல்ல� அட்ைட 
உ�ப்பினைர சார்ந்த ஆவணங்கள், இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம்/அல்ல� மற்ற ஒப்பந்தங்கள் உட்பட, 
அல்ல� அட்ைட உ�ப்பினர் ெசய்த தவைணத்தவறல் பற்றி இந்திய ாிசர்வ் வங்கி, வ�மானவாி 
அதிகாாிகள், தீர்ப்பாயம், நீதிமன்றங்கள், நீதித்�ைற சங்கங்கள், மற்ற வங்கிகள், வர� பணியகம், 
நிதி நி�வனங்கள், அல்ல� மற்ற �ன்றாம் தரப்பின�க்� அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம், 
ெவளிப்ப�த்�ம் விதிகைள அ�சாித்� ெவளியி�வதற்�,ெவளிப்பைடயாக அங்கீகாரம் 
அளிக்ககிறார். 

ஆ) இதன்ப�, அட்ைட உ�ப்பினர் ெதளிவான ஒப்�தல் அளித்த பின் தான் அட்ைட உ�ப்பினர் 
கிெர�ட் கார்� விண்ணப்ப ப�வத்தில் அல்ல� மற்றப� அளித்�ள்ள தகவல்கள் ேமற்ெகாண்� 
வங்கியால் அவ்வப்ேபா� கார்� ெதாடர்பான ச�ைககள் உட்பட ஆனால், அ� மட்�மல்லாமல் 
பாக்கி மாற்றம், ஈஎம்ஐ ச�ைககள், ெராக்கம்-ெதாடர்பான ச�ைககள் மற்�ம் காப்�� 



ெபா�ட்கள் விற்பதற்கான விளம்பர ேநாக்கத்திற்� பயன்ப�த்தப்ப�ம். ேம�ம், வங்கி இந்த 
தகவல்கைள வங்கியின் மற்ற ெபா�ட்கைள விற்பைன ெசய்வதற்� அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம், 
ெவளிப்ப�த்�ம் விதிகைள அ�சாித்� பயன்ப�த்�ம். 

இ) வங்கி, அட்ைட உ�ப்பினர் அளித்�ள்ள தகவல்கைள அதன் ெபா�ட்கைள ெதாைலேபசி 
விற்பைன அைலவாிைச/அைழப்� அல்ல� ேநர� அஞ்சல் அல்ல� மற்ற ெதாைலத்ெதாடர்� 
அைலவாிைசயில், வங்கி ெபா�த்தமான� என க��வதில் விற்பைனக்� பயன்ப�த்�ம். அட்ைட 
உ�ப்பின�(கள்)க்� அெசௗகாியம் ஏற்படவில்ைல என்பைத உ�தி ெசய்வதற்�வங்கிஅைழக்க 
ேவண்டாம்’ பதிேவட்ைட பராமாிக்கிற� மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்) 24-மணி ேநர 
ெதாைலேபசியில் வங்கிைய ெதாடர்� ெகாண்� அல்ல� cardservicesrblbank.com-ற்� 
மின்னஞ்சல் அ�ப்பி அவர்கள� ெதாடர்� எண்ைண இந்த பதிேவட்�ல் பட்�ய�டலாம்.அட்ைட 
உ�ப்பினர்(கள்) �ைறயாகதங்கள� ெதாடர்� விவரங்கைள விலக்�வதற்� வங்கியின் 
வைலதளத்தி�ம் பதி� ெசய்யலாம். 

ஈ) வங்கி பாதகமான அறிவிப்� ெபற ேநாிட்டால் (அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்) கடன் த�தி, அல்ல� 
இ� ேபான்றைவ ெதாடர்பானைவ), வங்கி கிெர�ட் கார்ைட இரத்� ெசய்�ம். இதனால், ெமாத்த 
கடன் பாக்கி�டன் கிெர�ட் கார்� பயன்பாட்டால் ஏற்பட்ட விதிப்�/கட்டணம், 
ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ல் பில் ெசய்யப்படாத ேபா�ம் பாக்கியாகி, �றப்ப�ம் அட்ைட 
உ�ப்பினர்(கள்)-ஆல் உடன�யாக கட்டப்பட ேவண்�ம். �றப்ப�ம் அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்) 
பற்றிய பாதகமான தகவல்கள் ெபறப்பட்ட வங்கி, நி�வனம் அல்ல� பணியகத்தின் ெபயைர 
ெவளிப்ப�த்�ம் கடைம வங்கிக்� இல்ைல. 

உ) வர்த்தக ெசயல்பா�கள் மற்�ம் ெபா�ந்�ம் விதிகளின்ப� வங்கி, �ன் இ�க்�ம் அல்ல� 
எதிர்கால கடன் சங்கங்க�டன் அவ்வப்ேபா� வங்கியின் தீர்மானத்தின்ப� அட்ைட 
உ�ப்பினர்(கள்) தகவல்கைள பகிர்ந்�க்ெகாள்ள வங்கிக்� அங்கீகாரம் உள்ள�. �றப்ப�ம் 
தகவல்கள் கிெர�ட் இன்பர்ேமஷன் �ேரா இந்தியா �மிெடட் (சிபில்), இ� இந்திய அரசின் 
�ன்�ைனவா�ம், மற்�ம் இந்திய ாிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) அல்ல� இந்திய நிதி �ைறயின் 
ெசயற்பா� மற்�ம் நிைலத்தன்ைமைய ேமம்ப�த்�ம் த�திவாய்ந்த அதிகாாிகளால் 
அங்கீரகிக்கப்பட்ட/அறிவிக்கப்பட்ட மற்ற கடன் தகவல் பணியகம் மற்�ம் இ� ேபான்ற மற்ற 
நி�வனங்க�டன் பகிர்ந்�க்ெகாள்�ம். 

ஊ) அறிவிக்கப்பட்ட அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்) வங்கி தி�ப்தியைட�ம் வைகயில் வங்கியி�ள்ள 
எல்லா பாக்கிைய�ம் அைடத்தால் அல்ல� தீர்� ெசய்தால், வங்கி அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்)-ன் 
தி�த்தப்பட்ட விவரங்கைள சிபில் அல்ல� இ�ேபான்ற மற்ற கடன் தகவல் பணியகத்திற்� 
அளித்� மாற்றங்கள் பிரதிப�ப்பதற்கான நியாயமான �யற்சிைய ெசய்�ம்.  

எ) கிெர�ட் இன்பர்ேமஷன் �ேரா இந்தியா �மிெடட் (சிபில்), இந்திய ாிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ)-க்� 
இந்திய நிதி �ைறயின் ெசயற்பா� மற்�ம் நிைலத்தன்ைமைய ேமம்ப�த்�ம் �ன்�ைனவா�ம். 
இ� வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்க�க்� இைடயில் தகவல் பாிமாற்றம் ெசய்வதற்� 
திறைமயான இயங்கைமப்ைப ஏற்ப�த்�வதற்� ஆர்பிஐ-யின் �யற்சியில் இைணந்�ள்ள�. 
இதனால், வா�க்ைகயாளர்கள் பல்ேவ� நிதி நி�வனங்களி��ந்� சிறந்த கடன் விதிகைள 
ெப�வதற்� உத�கிற�. 

ஏ) இந்த �யற்சியில் பங்ேகற்�ம் எல்லா வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்க�ம் சிபில் மற்�ம்மற்ற 
கடன் தகவல் பணியகத்�டன் வா�க்ைகயாளாின் தரைவ பகிர்ந்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 
ேமற்கா�ம்ேநாக்கத்திற்� வங்கி, அட்ைடஉ�ப்பினர்(கள்)/��தல்-இைண 
அட்ைடஉ�ப்பினர்(கள்) கணக்� ெதாடர்பான தரைவ சிபில் மற்�ம் மற்ற கடன் தகவல் 
பணியகத்திற்� அறிவிக்க ேவண்�ம். 

ஐ) அட்ைட உ�ப்பினர், வங்கி அட்ைட உ�ப்பினர் ெதாடர்பான தகவல்கைள நிர்வகிக்க, ேசைவ 
ெசய்ய, பயன்கள் மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ேசர்ந்�ள்ள திட்டங்கைள ைகயா�வதற்� 
உதவியாக வங்கி �ன்றாம் தரப்பின�டன் பகிர்ந்�க்ெகாள்வதற்� அ�மதியளிக்கிறார். 



ஒ) எனி�ம், மாறாக, அட்ைட உ�ப்பினர் வங்கி அட்ைட உ�ப்பினர் பற்றிய எல்லா/ஏதாவ� 
தகவல்கள் அல்ல� ஆவணங்கள், இந்த ஒப்பந்தம் மற்�ம்/அல்ல� மற்ற எந்தெவா� ஒப்பந்தம் 
உட்பட, அட்ைட உ�ப்பினர் மற்�ம் வங்கிக்� இைடயிலான பாிவர்த்தைனகள் அல்ல� 
ெசயல்கைள பற்றி பின்வ�ம் ேநாக்கங்க�க்காக ெவளியி�வதற்� அங்கீகாிக்கிறார்: 
i) வங்கியின் தைலைம அ�வலகம் அல்ல� மற்ற கிைளகள், �ைண அல்ல� இைணந்த 

அல்ல� �ட்�ற� நி�வனங்கள்; 
ii) வங்கியின் ெதாழில் சார்ந்த ஆேலாசகர்கள்; 
iii) வங்கியின் எந்தெவா� ஆற்றல்மிக்க அல்ல� அசல் ெகாள்�தல் 

ெசய்பவர்/நிர்ணயிக்கப்பட்டவர்அல்ல� அதன் வர்த்தகங்கள், உாிைமகள், உைடைமகள், 
அல்ல� கடைமகள்; அல்ல� 

iv) சட்டப்ப� ெவளிப்ப�த்த ேவண்�ய மற்ற நபர். 

கடன் தகவல் நி�வனங்கள் (ஒ�ங்��ைற) சட்டம் 2005 (சிஐசி சட்டம்), மற்�ம் இதன் கீழ் 
வ�வைமக்கப்பட்ட விதிகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகள் �சம்பர் 14, 2006 �தல் 
அ�ல்ப�த்தப்பட்�ள்ள�. இதன்ப�, நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிபந்தைனகளின்ப� ஆர்பிஎல் வங்கி கடன் 
தகவல் நி�வனங்கள்/பணியகங்க�டன் கடன் தகவல்கைள பகிந்ந்�க்ெகாள்�ம் உாிைம 
ெபற்�ள்ள�. 

 



ப�தி 2: ��தல் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
1. விளக்க�ைரகள்: 
1.1  ஆர்பிஎல் வங்கி கிெர�ட் கார்� அல்ல� கிெர�ட் கார்� அல்ல� கார்� அல்ல� கார்� எண் என்ப� ஆர்பிஎல் வங்கி �மிெடட்டால் 

(�ன்னாள்: தி ரத்னாகர் வங்கி �மிெடட்) வழங்கப்பட்ட ெசல்�ப்ப�யா�ம் கிெர�ட் கார்� (இைணந்த-பிராண்� கிெர�ட் கார்� 
உட்பட) ஆ�ம். இ� அட்ைட உ�ப்பினர், கார்� கணக்ைக �ன்-வைரய�க்கப்பட்ட கடன் வரம்பில் பயன்ப�த்த 
உாிைமயளிக்கிற�.    

1.2  ��தல் கிெர�ட் கார்� அல்ல� ��தல்-இைண கார்� என்ப� �தன்ைம அட்ைட உ�ப்பினாின் ேகாாிக்ைகயால் ��தல் அட்ைட 
உ�ப்பின�க்� வழங்கப்பட்ட கிெர�ட் கார்� ஆ�ம். 

1.3  ��தல் அட்ைட உ�ப்பினர் எ�ம் நபர், இந்திய ���ாிைம�ள்ள �தன்ைம அட்ைட உ�ப்பினாின் ெச�ங்கிய 
��ம்பத்தினராவார். உதா, 18 வயதிற்� ேமற்பட்ட வாழ்க்ைக �ைண, சேகாதரர்கள், சேகாதாிகள், ெபற்ேறார்கள் மற்�ம் 
�ழந்ைதகள் ஆவார்கள். இ��தன்ைமஅட்ைட உ�ப்பினாின் ேகாாிக்ைகயால் வழங்கப்பட்ட ��தல் அட்ைட. இதற்கான 
கட்டணங்கள் �தன்ைம அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்கில் விதிக்கப்ப�ம். 

1.4 வங்கி, நாங்கள், எங்கள், எங்க�ைடய அல்ல� இ�ேபான்ற �ட்�ப்ெபயர்கள், அதன் வாாி�தாரர்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்டவர்கள், 
நிர்வாகிகள், கைலப்பாளர்கள், நியமிக்கப்பட்டவர்கள் ேபான்றைவயா�ம். 

1.5 பில்�ங் �ழற்சி என்ப� அ�த்த�த்� உ�வாக்கப்ப�ம் இரண்� ஸ்ேடட்ெமண்ட்க�க்� இைடயிலான காலமா�ம். 
1.6 அட்ைட உ�ப்பினர், �தன்ைம அட்ைட உ�ப்பினர், உ�ப்பினர், வா�க்ைகயாளர், உங்கள், உங்க�ைடய, அவர், அவர�, 

அவ�ைடய, அல்ல� இ�ேபான்ற �ட்�ப்ெபயர்கள், கார்� யார் ெபயாில் வழங்கப்பட்டேதா மற்�ம் கார்� கணக்� 
பராமாிக்கப்ப�கிறேதா அந்த நபர் என்பதா�ம். 

1.7 கார்� கணக்�, கணக்�என்ப� இதன் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின்ப� �தன்ைம அட்ைட உ�ப்பினாின் ெபயாில் 
வங்கியால் பராமாிக்கப்ப�ம் கணக்கா�ம். 

1.8 கார்� எண் என்ப� உங்கள் கார்�ன் �கப்பில் ெபாறிக்கப்பட்��க்�ம் பிரத்ேயாகமான 16 இலக்� எண்ணா�ம் (��தல் கிெர�ட் 
கார்� ஏதாவ� இ�ந்தால் அ��ம் உட்ப�ம்).  

1.9 இைணந்த-பிராண்� கிெர�ட் கார்� என்ப� வங்கி மற்ற நி�வனத்�டன் இைணந்�ள்ள� உட்பட, ஆனால், அ� மட்�மல்லா� 
மற்றவற்றிற்கிைடயில், வணிக/வர்த்தக ெசயல்பா�(கள்)_ல் ஈ�ப்பட்��க்�ம் நி�வனத்�டன் இைணந்� வழங்கிய கிெர�ட் 
கார்டா�ம். 

1.10 கடன் வரம்� என்ப�, எந்த ேநரத்தி�ம் வங்கியி�ள்ள எல்லா கார்� கணக்கிற்�ம் ெபறக்��ய அதிகபட்ச கடனா�ம். 
1.11 கட்டணம் என்ப�,அட்ைட உ�ப்பினர் கட்டண சீட்�/ப�வ பதிேவட்�ல் ைகெய�த்திட்டா�ம், இல்லாவிடா�ம், இந்த 

ஒப்பந்தத்தின்ப� கார்� கணக்கில் விதிக்கப்பட்ட கட்டணம் அல்ல� ெசய்யப்பட்ட வர்த்தகமா�ம். இ� உட்ப�த்�வ�, ஆனால், 
அ� மட்�மல்லா�, ெபா�ட்கள் ெகாள்�தல்/ேசைவகள், �ன்ெராக்கம், கார்� அல்ல� கார்� எண்ைண பயன்ப�த்தி 
கணக்கி��ந்� எ�க்கப்பட்ட �ராப்ட், ேச�ம் கட்டணம், வ�டாந்திர கட்டணம், நிதி கட்டணங்கள், அதிகப்ப� வரம்� கட்டணம், 
தாமத ெச�த்�தல் கட்டணம், பாிவர்த்தைன விதிப்�கள், ேசைவ விதிப்�கள், ேசைவ வாி, மற்�ம் எந்தெவா� 
கட்டணம்/விதிப்�/ெதாைக ஆகியைவ இந்த ஒப்பந்தத்தின்ப� அட்ைட உ�ப்பினர் ெச�த்த அல்ல� ெச�த்த ேவண்�யதற்� 
ஒப்�க்ெகாண்டதா�ம்.  

1.12 ெராக்கம்எ�க்�ம் வரம்� என்ப�, வங்கியி�ள்ள எல்லா கார்� கணக்கி�ம் ெராக்கம் அல்ல� அட்ைட உ�ப்பின�க்� 
அ�மதிக்கப்பட்ட ெகாள்�தல் அல்லாத பாிவர்த்தைனக்� சமமான ெராக்கமா�ம். 

1.13 சிவிசி2 என்ப� அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்) கிெர�ட் கார்�ன் பின்�ற�ள்ள ைகெய�த்தி�ம் கட்டத்தில் (மின்ன� பட்�யின் கீழ்) 
உள்ள கைடசி �ன்� இலக்க எண்ணா�ம். சிவிசி2 ஒ� பா�காப்� அம்சமா�ம். இைத இன்டர்ெநட் பாிவர்த்தைனகள் அல்ல� 
ெதாைலேபசியில் அட்ைட உ�ப்பினைர அைடயாளம் காட்�வ� ேபான்ற அைடயாள ேநாக்கங்க�க்காக பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

1.14 மின்ன� �ைனயம் என்ப� எந்தெவா� கிைளயின் காசாளர் �ைனயம், தானியக்க காசாளர் இயந்திரம் (ஏ�எம்), விற்பைன ைமய 
�ைனயம், ஈ�சி (எலக்�ரானிக் ேடட்டா ேகப்சர் மிஷின்), அல்ல� கிெர�ட் கார்� மற்�ம்/அல்ல� பின் (ெபர்சனல் 
ஐெடன்�பிேகஷன் நம்பர்) பயன்ப�த்தக்��ய�, மற்�ம் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளில் விவாித்�ள்ளப� வங்கியின் 
அங்கீகாரம் ெபற்ற�. 

1.15 மின்ன� தீர்� ேசைவ (பற்� தீர்� அல்ல� ஈசிஎஸ்) என்ப�, இந்திய ாிசர்வ் வங்கியால் அறிவிக்கப்பட்ட பற்� தீர்� 
ேசைவயா�ம். இதன்ப�, கார்� கணக்கில் உள்ள பாக்கிைய ெச�த்�வதற்கான ெசயற்பாட்ைட ஏற்�க்ெகாள்வதற்� அட்ைட 
உ�ப்பினாின் எ�த்��ல சம்மதம் ெபறப்ப�ம். 

1.16 நிதி கட்டணம் என்ப� இதன் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளில் அளித்�ள்ளப� கார்� கணக்கின் ெமாத்த பாக்கி ெதாைகயின் 
வட்� விதிப்பிற்� உட்ப�ம் என்பதா�ம். 

1.17 வர்த்தக நி�வனம் என்ப� அவ்வப்ேபா� வங்கியால் அறிவிக்கப்ப�ம் நி�வனம், கழகம், ஸ்தாபனம், வியாபார ஸ்தலம், 
�ட்டைமப்�, தனிப்பட்ட அல்ல� இ� ேபான்ற ஏதாவ� நி�வனமா�ம்.இைவ எங்கி�ந்தா�ம், மாஸ்டர்கார்� வர்த்தகர் என்� 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட மற்�ம்/அல்ல� மாஸ்டர்கார்� உ�ப்பினர் வங்கியி��ந்� அட்ைட உ�ப்பினர் கார்� அல்ல� கார்� எண்ைண 
பயன்ப�த்தி ெபா�ட்கள், ேசைவகள் அல்ல� �ன்ெராக்கம் ெப�வதற்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்டதா�ம். 



1.18 �ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கி என்ப�, கார்� கணக்கில் உள்ள ெமாத்த பாக்கி ெதாைகயின் சதவிகிதமா�ம், இ� அவ்வப்ேபா� 
வங்கியால் தீர்மானிக்கப்பட்�, ஒவ்ெவா� பில் �ழற்சியி�ம் ெச�த்தப்பட்� பாக்கி ெச�த்தபட ேவண்�ய ெதாைக அ�த்த பில் 
�ழற்சியில் �ன்ைவக்கப்ப�ம்.இதற்காக அட்ைட உ�ப்பினர் ஒவ்ெவா� பில்�ழற்சியி�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக பாக்கி என்� 
�றிப்பிடப்பட்�ள்ள ெதாைகையயாவ� ெச�த்த ேவண்�ம் என்� ெதளிவாக்�கிற� மற்�ம் �ன்ைவக்கப்ப�ம் ெதாைகக்� நிதி 
கட்டணம் விதிக்கப்பட்� அ� அட்ைட உ�ப்பினரால் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். 

1.19 ெகாள்�தல் என்ப�, அட்ைட உ�ப்பினர் கார்� அல்ல� கார்� எண்ைண பயன்ப�த்தி ெகாள்�தல் ெசய்த ெபா�ட்கள் அல்ல� 
ேசைவகள் உட்ப�ம். 

1.20 ெகாள்�தல் ேததி என்ப�, அட்ைட கணக்கில் இடப்ப�ம் பாிவர்த்தைன ேததியா�ம் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர் உண்ைமயில் 
பாிவர்த்தைன ெசய்த ேததி அல்ல. எல்லா விதிப்�கள் மற்�ம் ெவ�மதிகள் இடப்ப�ம் ேததியில் கணக்கிடப்ப�ம். 

1.21 கட்டண இ�தி ேததி என்ப�, அட்ைட உ�ப்பினர் வங்கிக்� ெச�த்த ேவண்�ய அல்ல� அதற்� �ந்ைதய ேததியா�ம். 
1.22 ெமாத்த பாக்கி அல்ல� ெமாத்த ெதாைக பாக்கி என்ப�, அட்ைட கணக்கில் வங்கிக்� பாக்கி�ள்ள ெமாத்த பாக்கி உட்பட, ஆனால், 

அ� மட்�மல்லா� விதிப்�கள், கட்டணங்கள் மற்�ம் ஒ� பில் �ழற்சியில் அவ்வப்ேபா� வங்கியால் விதிக்கப்ப�ம் மற்ற 
ெதாைகயா�ம். �றிப்பிடப்பட்��க்�ம் ேநாக்கங்க�க்காக: 
இதன்ப�, அட்ைட உ�ப்பினர் ஒவ்ெவா� பில் �ழற்சியி�ம் ெமாத்த பாக்கிைய ெச�த்த ேவண்�ய கடைம ெதளிவாகிற�. 
எனி�ம், அட்ைட உ�ப்பினர் ெமாத்த பாக்கிக்� �ைறவான ெதாைகைய ெச�த்த ேதர்� ெசய்யலாம், ஆனால், ஒவ்ெவா� பில் 
�ழற்சியி�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� �ைறவாக இ�க்க �டா�. 

1.23 தற்கா�க வரம்� அதிகாிப்� என்ப�, அட்ைட உ�ப்பினர் ஒ� �றிப்பிட்ட ேநாக்கத்திற்காக வரம்� அதிகாிப்பிற்� ேகாாிக்ைக 
ெசய்வதா�ம். இந்த அதிகாிப்� ஒ� �றிப்பிட்ட காலக்கட்டத்திற்� ெசய்யப்பட்�, மற்�ம் அந்த காலக்கட்டத்தின் இ�தியில் 
மாற்றியைமக்கப்ப�ம். 

1.24 ெசல்�ப்ப�யா�ம் கார்� என்ப�, வங்கியால் வழங்கப்பட்ட கார்� காலாவதியாகாமல், ேசதமைடயாமல், அல்ல� அட்ைட 
உ�ப்பினர் அல்ல� வங்கியால் இரத்� ெசய்யப்படாத� என்பதா�ம். 

1.25 ஒன் ைடம் பாஸ்ேவர்� (”ஓ�பி”) என்ப�,ஒன் ைடம் பாஸ்ேவர்� வங்கியால் ஒவ்ெவா� �ைற�ம் உ�வாக்கப்பட்� ஷார்ட் ெமேசஜ் 
சர்�ஸ் (எஸ்எம்எஸ்) �லமாக வழங்கப்ப�வதா�ம். 

1.26 ”ஈஎம்வி பின்” (ஈஎம்வி) என்ப�, வங்கியால் வழங்கப்பட்ட கிெர�ட் கார்�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் பாிவர்த்தைனக்கான ெபர்சனல் 
ஐெடன்�பிேகஷன் நம்பரா�ம். 

2. ஆர்பிஎல் வங்கி கிெர�ட் கார்� 
2.1 நீங்கள் இதில் உள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மற்�ம் இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின் அறி��த்தல்கள் அல்ல� ஏதாவ� 

சட்டாீதியான சங்கங்கள் அல்ல� அவ்வப்ேபா� வங்கியால் ெசய்யப்ப�ம் தி�த்தங்க�க்� இணங்க சம்மதிக்கிறீர்கள். 
ெசல்�ப்ப�யா�ம் கார்� பின்�றம் ைகெய�த்திடப்பட்� வர்த்தக நி�வனத்தில் அளிக்கப்ப�ம் ேபா� தான் கார்� 
ெசல்�ப்ப�யா�ம் என்ப� ெதளிவாக்கப்ப�கிற�. அட்ைட உ�ப்பினர் சிவிசி2 எண்ைண எந்தெவா� �ன்றாம் தரப்பினர் 
மட்�மல்லா�, அறி�கமில்லாத தனிநபர்கள், ��க்கள் அல்ல� இண்ெடர்ெநட் விலாசத்திற்� ெவளியி�ம் ேபா� கவனமாக 
இ�க்க ேவண்�ம். ஏெனன்றால், சிவிசி2 ேமாச� பாிவர்த்தைனக�க்� தவறாக பயன்ப�த்தப்படக்��ம்.  

2.2 கார்� வங்கிக்� ெசாந்தமானதா�ம், அ� ேதைவப்ப�ம் ேபா� வங்கியில் சமர்ப்பிக்க அல்ல� ஒப்பைடக்கப்பட ேவண்�ம். 
2.3 கார்� மாற்றத்திற்� உட்பட்ட� அல்ல. அைத நீங்கள் எந்த ேநரத்தி�ம் தவறான பயன்பாட்���ந்� பா�காத்�, உங்கள் 

கட்�ப்பாட்�ல் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். 
2.4 கிெர�ட் கார்ைட அன்னிய ெசலாவணியில் இந்தியாவிற்� ெவளியில் பயன்ப�த்தினால் இந்திய ாிசர்வ் வங்கி ஒ�ங்��ைற 1999-

ன் சர்வேதச மாற்றல் நிர்வாக சட்ட (ஃ�மா)-திற்� உட்ப�ம்.கார்� தைட ெசய்யப்பட்ட ெபா�ட்களான லாட்டாி �கட்�கள், தைட 
ெசய்யப்பட்ட அல்ல� பாிந்�ைரக்கப்பட்ட பத்திாிக்ைககள், �தாட்டத்தில் பங்ேகற்ப�, தி�ம்ப-அைழ ேசைவகைள வாங்�வதற்� 
பயன்ப�த்தப்படக்�டா�. எனி�ம், அன்னிய ெசலாவணியில் ேநபால் அல்ல� �ட்டானில் கட்டணம் ெச�த்�வ� �டா�. 

2.5 �தன்ைம அட்ைட உ�ப்பினர் மற்�ம்/அல்ல� ��தல் அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்) கார்ைட ெபற்�க்ெகாண்டைத ஒப்�க்ெகாண்�, 
மற்�ம்/அல்ல� கார்�ன் பின்�றம் ைகெய�த்திட்�, மற்�ம்/அல்ல� கார்�ல் விதிப்� எற்ப�த்தினால், அவ்வப்ேபா� வங்கியின் 
தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் தி�த்தம் ெசய்யப்பட்ட ஆர்பிஎல் வங்கியின் அட்ைட உ�ப்பினர்  ஒப்பந்தத்தின் விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகைளஒப்�க்ெகாண்டதாக க�தப்ப�கிற�. 

3.  கார்� ெசல்�ப�யா�தல், காலாவதியா�தல் மற்�ம் ��ப்பித்தல் 
3.1 வங்கி,`கார்ைட �ன்னதாக இரத்� ெசய்யாதபட்சத்தில், கார்�ன் �கப்பில் �றிப்பிடப்பட்��க்�ம் வ�டத்தில் மாதத்தின் கைடசி 

நாள் வைரயில் உங்கள� கார்� ெசல்�ப்ப�யா�ம். நீங்கள் ெசல்�ப்ப� காலத்திற்� பின் கார்ைட பயன்ப�த்தினால், எழக்��ய 
விைள�கள் எ�வாயி�ம், வங்கி அதற்� ெபா�ப்பாகா�. 

3.2 காலாவதியான அல்ல� �ன்னதாக இரத்� ெசய்யப்பட்ட உங்கள� கார்� வங்கியின் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் ��ப்பித்� அல்ல� 
மீள்வமர்த்தப்படலாம். காலாவதியான கார்� மின்காந்த பட்�யில் பாதியாக ெவட்� அழிக்கப்பட ேவண்�ம்````.தய�ெசய்� கிெர�ட் 
கார்��ள்ள சிப்ைப (ஏதாவ� இ�ந்தால்) இரண்� �ண்�களாக ெவட்� அழித்�விட�ம். 

3.3 இதன்ப�, நீங்கள் ஒப்பந்த மீறல் ெசய்தி�ந்தாலன்றி, வங்கி தானாகேவ கார்�ன் ெசல்�ப்ப� காலத்ைத ��ப்பித்�, தற்ேபா� 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் கார்� காலாவதியாவதற்� �ன் அட்ைட உ�ப்பின�க்� �திய கார்ைட அ�ப்பி ைவக்�ம். ��ப்பிக்கப்பட்ட 



கார்� கிைடக்காத நிைலயில் நீங்கள் வங்கியின் வா�க்ைகயாளர் ேசைவ ைமயத்ைத ெதாடர்� ெகாண்� அல்ல� அவ்வப்ேபா� 
வங்கி அறிவிக்�ம் விலாசத்திற்� எ�தலாம். 

3.4 நீங்கள் கார்ைட ��ப்பிக்க வி�ம்பவில்ைலெயன்றால், தற்ேபா� பயன்ப�த்�ம் கார்� காலாவாதியாவதற்� �ைறந்த� 30 
நாட்க�க்�ள் வங்கிக்� ெதாிவிக்க ேவண்�ம். அட்ைட உ�ப்பினர் கார்� இரத்� ெசய்வ� பற்றி ெதாிவிக்கவில்ைலெயன்றால், 
��ப்பிக்�ம் (��ப்பிக்�ம் சமயத்தில் ெபா�ந்�வ�) கட்டணம் கார்� கணக்கில் விதிக்கப்ப�ம் மற்�ம் அ� தி�ப்பியளிக்கப்படா�. 

3.5 ேநர� வாிகளின் மத்திய வாாிய அறிவிப்பின்ப�, ஜூைல 1, 2011 �தல், கிெர�ட் கார்� ��ப்பிக்க ேகாாிக்ைக ெசய்�ம் ேபா� 
ேபன் கார்� விவரங்கள் அளிப்ப� கட்டாயமானதா�ம். கார்� காலாவதியாவதற்� �ன் ேபன் கார்� விவரங்கள் 
அளிக்கப்படவில்ைல என்றால், கார்� ��ப்பிக்கப்பட மாட்டா�. கார்� காலாவதியான 90 நாட்க�க்�ள் ேபன் கார்� விவரங்கள் 
ெபறப்படவில்ைல என்றால், கார்� நிரந்தரமாக ��க்கப்ப�ம். 

4.  ��தல் கார்� 
4.1 ஒ� கார்� கணக்கில் பன்மடங்� ��தல் கார்�கள் இ�க்கலாம், இதன் எண்ணிக்ைக வங்கியின் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தின் ேபாில் 

தீர்மானிக்கப்ப�ம். ��தல் அட்ைட உ�ப்பினர் இந்திய ��மகனாக, 18 வயதிற்� ேமற்பட்டவராக�ம், �தன்ைம அட்ைட 
உ�ப்பின�க்� ெசாந்தமாக, உற��ைறயில், ெபற்ேறார், வாழ்க்ைக �ைண, �ழந்ைத, அல்ல� உடன் பிறப்பாக (சேகாதரன் 
அல்ல� சேகாதாி) இ�க்க ேவண்�ம். 

4.2 உங்கள� ேகாாிக்ைக/அங்கீகாரம் ெபற்ற பின், வங்கியின் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் ��தல் கார்ைட ��தல் அட்ைட 
உ�ப்பின�க்� வழங்கலாம்.  

4.3 ��தல் கார்�ல் ஏற்ப�ம் பாிவர்த்தைனகள் மற்�ம் விதிப்�கள் உங்கள் ெபா�ப்பா�ம். மற்�ம் அைவ உங்கள் கணக்� 
ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ல் ெச�த்�வதற்� உட்ப�த்தப்ப�ம். மாதாந்திர ஸ்ேடட்ெமண்ட் கணக்� உங்க�க்� மட்�ம் அ�ப்பப்பட்ட 
ேபாதி�ம், எல்லா விதிப்�க�க்�ம் வங்கிக்� அட்ைட உ�ப்பின�டன் ��தல் அட்ைட உ�ப்பின�ம் ேசர்ந்� ெபா�ப்பாவார்கள். 
இந்த விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ��தல் அட்ைட உ�ப்பின�க்�ம் ெபா�ந்�ம். 

4.4 நீங்கள் ��தல் அட்ைட வசதிைய தி�ம்ப ெப�வதற்� வங்கியில் ேகாாிக்ைக ெசய்�, ��தல் அட்ைடைய இரண்டாக ெவட்� 
வங்கியில் ஒப்பைடக்கலாம். இைத ெபற்றபின் வங்கி ��தல் அட்ைடைய இரத்� ெசய்�ம். ��தல் அட்ைட இரத்� ெசய்த� வங்கி 
ெப�வதற்� �ன், ��தல் அட்ைடயில் ஏற்பட்ட பில் ெசய்யப்படாத பாிவர்த்தைனகள் ெசல்�ப்ப�யா�ம் மற்�ம் அ� உங்கள� 
ெபா�ப்பா�ம். 

4.5 �தன்ைம அட்ைட எந்த காரணத்திற்கா�ம் நீக்கப்பட்டால், ��தல் அட்ைட வசதிகள் மற்�ம் ச�ைககள் தானாகேவ தி�ம்பப் 
ெபறப்ப�ம். 

5. கார்�ன் பயன்பா�கள் 
5.1 கிெர�ட் கார்� ெபற்ற�டன், கிெர�ட் கார்�ன் பின்�றம் உள்ள ைகெய�த்� கட்டத்தில் நீங்கள் உடன�யாக ைகெய�த்திட 

ேவண்�ம். 
5.2 கார்� உண்ைமயில் ெசாந்த அல்ல� அ�வல் சம்பந்தமான ெபா�ட்கள் ெகாள்�தல் மற்�ம்/அல்ல� ேசைவக�க்காக 

பயன்ப�த்தப்பட ேவண்�ம். 
5.3 நீங்கள் கட்டணம் ஏற்ப�ம் சமயத்தில், கட்டணச் சீட்�, �ன்ெராக்கம் சீட்�, அஞ்சல் கட்டைள �ப்பைன ைகெய�த்திட்� ெபற 

ேவண்�ம். நீங்கள் கட்டணச் சீட்�ல் ைகெய�த்� இடவில்ைல என்பதால், கட்டணத்திற்கான ெபா�ப்பி��ந்� வி�பட இயலா�. 
நீங்கள் கட்டணச் சீட்�ன் நகைல �ைறந்த� 6 மாதங்க�க்காவ� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். உங்கள� ேகாாிக்ைகயின் ேபாில், 
வங்கியின் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தில், வழக்கமான விைலயில், ��தல் கட்டணம் ெச�த்தப்பட்டால், வங்கி கட்டணச் சீட்�ன் நகைல 
வழங்�ம். 

5.4 எந்தேநரத்தி�ம் வங்கி �ன்னறிவிப்பில்லாமல், எந்த காரண�ம் �றாமல் வர்த்தக நி�வன கட்டணத்ைத அங்கீராிக்க ம�க்கலாம் 
மற்�ம்/அல்ல� அட்ைட உ�ப்பினர் கார்ைட பயன்ப�த்�வைத கட்�ப்ப�த்தலாம் அல்ல� ம�க்கலாம் மற்�ம்/அல்ல� கார்ைட 
தைட ெசய்யலாம். வங்கி ஏ�எம், வர்த்தக நி�வனம் �லம் அல்ல� தானாகேவ கிெர�ட் கார்ைட தி�ம்ப ெபற்�/தக்க ைவத்�, 
கிெர�ட் கார்� பாக்கிைய ப�தியாக அல்ல� ��வ�மாக உடன�யாக ெச�த்�ம்ப� ேகட்கலாம். இ� கடைன சாிவர 
ைகயாள்வ� அல்ல� வர்த்தக அபாயம் அல்ல� கார்� அல்ல� கார்� கணக்� தவறாக பயன்ப�த்தப்பட்டால் அல்ல� தவறாக 
பயன்ப�த்தப்படக்��ம் என்பதால் ெசய்யலாம். நீங்கள் ேமற்�றியவற்றிற்� எதிர்ப்� அல்ல� ம�ப்� இல்லாமல் 
ஒப்�க்ெகாள்ளலாம். 

5.5 வங்கி ஏதாவ� கட்டணச் சீட்� அல்ல� கட்டண ேகாாிக்ைகைய கார்� கணக்கின் பாிவர்த்தைனக்கான கட்டணம் என்� ெபற்றால், 
அ� அட்ைட உ�ப்பினர் கார்ைட பயன்ப�த்தியதால் ஏற்பட்� இந்த கட்டணச் சீட்� அல்ல� மற்ற ேகாாிக்ைகயில் பதிவான 
ெதாைக என்பதின் அ�திச் சான்��தியா�ம். உங்க�க்� கட்டணச் சீட்� அல்ல� ெசல�ச் சீட்�, உதா, அஞ்சல் கட்டைள, 
ெதாைலேபசி கட்டைள அல்ல� மின்னஞ்சல் வர்த்தகம் (உதா, இன்ெடர்ெநட்) கிைடக்கவில்ைல என்பதால், நீங்கள் அந்த 
பாிவர்த்தைனைய விவாதித்தால், �த�ல் கார்� பாக்கிைய தீர்த்�விட்�, சம்பந்தப்பட்ட வர்த்தகநி�வனத்�டன் ேநர�யாக 
விவாதம் ெசய்� தீர்த்�க் ெகாள்ளலாம். இதற்� வங்கி எந்தவிதத்தி�ம் ெபா�ப்பாகா�. 

5.6 வங்கி அவ்வப்ேபா� அறிவித்தப� �றிப்பிட்ட ெபா�ட்கள் ெகாள்�தல் மற்�ம் ேசைவக�க்� சர்ச்சார்ஜ் விதிக்கப்ப�ம். சர்ச்சார்ஜ் 
ெச�த்�வ� கட்டாயமா�ம் மற்�ம் அ� அவ்வப்ேபா� மாறக்��ம். பாிவர்த்தைனக�க்கான சர்ச்சார்ஜ் ெபட்ேரால் பம்ப்பில் 
பாிவர்த்தைன ெதாைகயில் 2.5%, �ைறந்தபட்சம் �.10/- இ�க்�ம். இரயில் �க்கட் வாங்�வ�/இரத்� ெசய்வதின் சர்ச்சார்ஜ், 
ஐஆர்சி�சி ேசைவ வாி + பாிவர்த்தைன ெதாைகயின் 1.8% ஆ�ம். 



5.7 மாதாந்திர ஸ்ேடட்ெமண்ட் கணக்� ெதாடக்கத்தில் உங்க�க்� ஏற்பட்�ள்ள விதிப்�க்க�க்கான ஆதாரமா�ம். ஸ்ேடட்ெமண்�ல் 
�றிப்பிடப்பட்��க்�ம் ஏதாவ� விதிப்பிற்� நீங்கள் சம்மதிக்கவில்ைல என்றால், ஸ்ேடட்ெமண்ட் ேததியி��ந்� 30 (�ப்ப�) 
நாட்க�க்�ள் வங்கிக்� எ�த்� �லமாக ெதாிவிக்க ேவண்�ம், தவறினால், ஸ்ேடட்ெமண்ட் கணக்கின் விதிப்ைப நீங்கள் வங்கிக்� 
ெச�த்�வதின் ெபா�ப்� அ�தி சான்��தியா�ம். 

5.8 வர்த்தக நி�வனம் கார்ைட ஏற்�க்ெகாள்ள ம�த்தால் அல்ல� கார்�ற்� சர்ச்சார்ஜ் விதித்தால், அதற்� வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
எனி�ம், அட்ைட உ�ப்பினர் வர்த்தக நி�வனம் கார்ைட ஏற்க ம�த்த� அல்ல� சர்ச்சார்ஜ் விதித்த� பற்றி வங்கிக்�, 
அவ்வப்ேபா� வங்கி அறிவிக்�ம் விலாசத்தில் அல்ல� நிர்ணயிக்கப்பட்ட வா�க்ைகயாளர் ைமயத்தில் ெதாிவிக்க ேவண்�ம். 

5.9 வங்கி வர்த்தக சரக்�, விைல, விகிதம், தரம், அள�, உத்தரவாதம், ச�ைககள், பயன்கள், மற்�ம் வசதிகள் உட்பட, ஆனால் அ� 
மட்�மல்லா�, ேசைவயில் �ைறகள்/தாமதம், விநிேயாகித்த�/விநிேயாகிக்காத�, வர்த்தக நி�வனத்தி��ந்� நீங்கள் ெகாள்�தல் 
ெசய்த� அல்ல� ெபற்ற� மற்�ம்/அல்ல� �ன்றாம் தரப்� வினிேயாகஸ்தர்கள், நீங்கள் ெசய்த அஞ்சல் கட்டைள உட்பட எதற்�ம் 
ெபா�ப்� மற்�ம்/அல்ல� கடைமப்படா�. இதனால் ஏற்ப�ம் பிரச்சைனகள் ேநர�யாக வர்த்தக நி�வனம்/�ன்றாம் தரப்� 
வினிேயாகஸ்த�டன் நீங்கள் தீர்த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம், தவறினால், வங்கி உங்க�க்� எந்த விதத்தி�ம் கடைமபட்டதாகா�. 

5.10 நீங்கள் வர்த்தக நி�வனத்திற்� எதிராக ெசய்த ேகாாிக்ைக, வங்கிக்� எதிரான சாி�� அல்ல� எதிர் வழக்கீ� ஆகா�. 
5.11 வங்கியின் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தின்ப� எந்த விதத்தி�ம் அட்ைட உ�ப்பினாின் ெபா�ப்பாகாமல், எந்த காரண�ம் 

நிர்ணயிக்காமல் கார்� இரத்� ெசய்யப்ப�ம்/தி�ம்ப ெபறப்ப�ம்.கார்� மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தம் இரத்� 
ெசய்யப்ப�வதால், இத்�டன் இைணக்கப்பட்ட ச�ைககள், பயன்கள், மற்�ம் வசதிகள் தானியக்கமாக இரத்தா�ம். 

5.12 ேம�ம், அட்ைட உ�ப்பினர் ெகாள்�தல் ெசய்�ம் எந்த/எல்லா ெபா�ட்கள்/ேசைவகள் உட்பட, ஆனால், அ� மட்�மல்லா� 
விமானம்/இரயில் �க்கட்�ற்� ஸ்ேடட்ெமண்�ல் கண்டப்ப� ெச�த்�வதால், ெகாள்�தல் ெசய்யப்பட்� பிற� இரத்� 
ெசய்யப்ப�வதால் ஏற்ப�ம் நிதி மற்�ம் கட்டண விதிப்�கைள தவிர்க்கலாம் என்� ெதளிவாக்கப்ப�கிற�. இரத்� 
ெசய்யப்பட்டதால் தி�ம்ப ெப�ம் பற்� பற்றி, இரத்� ெசய்யப்பட்ட விவரம் வங்கி ெபற்ற பிற� தான் கார்� கணக்கில் (இரத்� 
ெசய்யப்பட்ட கட்டணம் �ைறத்�) ெசய்யப்ப�ம். உங்க�க்� ெராக்கமாக தி�ப்பி ெகா�க்கப்பட மாட்டா�. பற்� ேபாதிய 
ேநரத்தில் ஸ்ேடட்ெமண்ட் கணக்கில் காட்டப்படவில்ைல என்றால், உடேன நீங்கள் வங்கிக்� ெதாியப்ப�த்த ேவண்�ம்.  

5.13 அட்ைட உ�ப்பினர் கார்� பயன்பாட்�ற்கான �� ெபா�ப்ைப�ம் ஏற்�க்ெகாள்கிறார். ேம�ம், சட்ட மீறல்கள், விதிகள், 
ஒ�ங்��ைறகள், மற்�ம் இந்த அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்,ேம�ம் இழப்ைப சாி 
ெசய்ய, ேசதம், வட்�, மாற்றல் உட்பட, ஆனால், அ� மட்�மல்லா� ேவ� எந்த நிதி விதிப்�கள் மற்�ம் ெசல�கள் மற்�ம் 
தன்னால் வங்கிக்� ஏற்ப�ம் விைள�கள் அல்ல� அவதிகள் மற்�ம் தான் ெசய்த வி�படல்/கழி� மற்�ம்/அல்ல� 
கவனக்�ைறவிற்� வங்கிக்� இழப்�� ெச�த்த ஒப்�க்ெகாள்கிறார். 

5.14 அட்ைட உ�ப்பினர் வங்கி அவ�க்� அளித்த ேசைவக�க்கான சட்ட�ர்வமான பாக்கி/விதிப்�/கடைமக�க்� விதிக்கப்பட்டதற்� 
ெச�த்த ெபா�ப்பாவார். 

5.15 இதன்ப� நீங்கள், உங்களால் ஏற்பட்ட அன்னிய ெசலாவணி விதிப்பிற்� சமமான இந்திய �பாயாக அவ்வப்ேபா� வங்கி அதன் 
தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தின்ப� நிர்ணயிக்�ம் விைலயில் மாற்�வதற்� அங்கீகாரம் அளிக்க சம்மதிக்கிறீர்கள். 

5.16 நீங்கள் கார்ைட பயன்ப�த்தி ெகாள்�தல் ெசய்த ெபா�ட்கள், அதற்கான விதிப்�கள் வங்கிக்� உங்களால் ��வ�மாக 
ெச�த்தப்ப�ம் வைர, அைவ வங்கியின் உைடைமயாக இ�ப்பதற்� ஒப்�க்ெகாள்கிறீர்கள். 

ஈஎம்விவிதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
1. ஈஎம்வி என்ப�, எஸ்எம்எஸ்/மின்னஞ்சல் அல்ல� வங்கியின் கணிணியில் பதி� ெசய்யப்பட்ட விலாசத்திற்� அ�ப்பப்ப�ம் ஒ� 

பின்னா�ம். அட்ைட உ�ப்பினர் வங்கி கிெர�ட் கார்ைட பயன்ப�த்தி ஆப்ைலனில் பாிவர்த்தைன ெசய்வதற்� ஈஎம்வி 
அவசியமானதா�ம். 

2. அட்ைட உ�ப்பினர், ெமாைபல் ேசைவ அளிப்பவர்(கள்) அல்ல� இன்டர்ெநட் ேசைவ அளிப்பவர்(கள்) மற்�ம் வங்கியின் 
கட்�ப்பாட்�ற்� அப்பாற்பட்ட மற்ற காரணிகளால் ஈஎம்வி ெப�வ� தாமதமாகலாம் அல்ல� தவிர்க்கப்படலாம் என்ப� 
ஒப்�க்ெகாண்� சம்மதிக்கிறார். வங்கி ஈஎம்விைய ஒப்பைடப்பைத உ�தியளிக்கவில்ைல. அட்ைட உ�ப்பினர் வங்கி, அதன் 
இயக்�னர்கள், அதிகாாிகள், அ�வலர்கள், மற்�ம் �கவர்கைள, ��ைமயாக அல்ல� ப�தியாக, ேநர�யாக அல்ல� 
மைற�கமாக எழக்��யஎந்த மற்�ம் எல்லா இழப்�கள் மற்�ம் ேசதங்கள், வழக்கறிஞர் கட்டணம் உட்பட,இவற்றிற்� 
�தந்திரமான மற்�ம் தீங்கற்றதாக ஏற்�க்ெகாள்ள சம்மதிகிறார்; 
அ.  ஒப்பைடக்கப்படாத�, தாமதமாக ஒப்பைடத்த�, அல்ல� தவறாக ஒப்பைடத்த�; 
ஆ.  இதன் விைளவாக, அட்ைட உ�ப்பினர் வங்கி கிெர�ட் கார்ைட பயன்ப�த்தி பாிவர்த்தைன ெசய்ய தவறிய� அல்ல� 

இயலாமல் ேபான�; 
இ.  ஏதாவ� தவறான பயன்பா�, அங்கீகாரமற்ற பயன்பா�, ஈஎம்வி இழப்� அல்ல� தி�ட்�னால் அட்ைட உ�ப்பின�க்� 

ஏற்பட்ட அல்ல� அவதிப்பட்ட இழப்� அல்ல� ேசதம். 
3. அட்ைட உ�ப்பினர் எந்த ேநரத்தி�ம் மற்�ம் அவ்வப்ேபா� வங்கியின் தனிப்பட்ட மற்�ம் ��ைமயான வி�ப்பத்தின்ப� 

பாிந்�ைர ெசய்யப்பட்ட ஈஎம்வி பா�காப்� ெதாடர்பான எல்லா ேதைவகள், அறி�ைரகள் மற்�ம் விவரக்�றிப்�க�க்�ம் 
இணங்�வார். ேமற்�றியெபா�வானவற்றில் தவறான அபிப்பிராயம் இல்லாமல் அட்ைட உ�ப்பினர் எந்த ேநரத்தி�ம் அட்ைட 
உ�ப்பினைர தவிர மற்றவர் ஈஎம்விைய பயன்ப�த்த அ�மதி அல்ல� இடமளிக்க �டா�.  



4. ஈஎம்விைய இரகசியமாக ைவத்�க்ெகாள்வ� அட்ைட உ�ப்பினாின் ெபா�ப்பா�ம். அட்ைட உ�ப்பினர் மற்ற தரப்பினாிடம் 
ஈஎம்வி ெவளியிடக்�டா� மற்�ம் மற்ற தரப்பினர் ஈஎம்வி மற்�ம்/அல்ல� பாஸ்ேவர்�(கள்)-ஐ ெவளியிட அல்ல� 
கண்�பி�ப்பைத தவிர்ப்பதற்கான நடவ�க்ைகைய எ�க்க ேவண்�ம். ஈஎம்வி, அத்�டன் ஈஎம்வி ெபறப்பட்ட ெமாைபல் ேபான் 
அல்ல� சாதனத்தின் பா�காப்ைப உ�தி ெசய்வ� மற்�ம் இவற்ைற அங்கீகாரமற்ற பயன்பாட்���ந்� பா�காப்ப� அட்ைட 
உ�ப்பினாின் ெபா�ப்பா�ம். 

5. ஈஎம்விைய பயன்ப�த்தி ெசய்யப்பட்ட எல்லா பாிவர்த்தைனக�க்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ெபா�ப்பாவார். 
6. அட்ைட உ�ப்பினர் ஈஎம்விைய பயன்ப�த்தி அங்கீகாிக்கப்பட்ட பாிவர்த்தைனக�க்� கட்டணம் தி�ம்ப ெப�ம் த�தி கிைடயா�. 
7. அட்ைட உ�ப்பினர் 24 மணி ேநர வா�க்ைகயாளர் ேசைவைய ெதாடர்� ெகாண்� உடன�யாக ெதாிவிக்க ேவண்�யைவ: 

i) வங்கியில் பதி� ெசய்யப்பட்ட எண் அல்ல� சாதனம் ெதாைலந்தால் அல்ல� கள� ேபானால், அல்ல� எதிர்பார்த்தப� ெசயல்பட 
தவறினால் ii) அட்ைட உ�ப்பினர் ஏதாவ� ஈஎம்வியின் பா�காப்� அல்ல� இரகசியத்தன்ைம பாதிக்கப்பட்டதாக அல்ல� ஈஎம்வி 
அங்கீகாரமின்றி பயன்ப�த்தப்பட்டதாக அறிந்தால் அல்ல� சந்ேதகத்திற்� காரணமி�ந்தால் அல்ல� iii) ஏதாவ� இழப்�, மாற்றீ� 
மற்�ம்/அல்ல� எண்ணில் மாற்றம், ஈஎம்வி உ�வாக்�வதற்� மற்�ம்/அல்ல� ெப�வதற்� அட்ைட உ�ப்பினர் பயன்ப�த்திய 
ெமாைபல் ேபான், எ�வாக இ�ந்த ேபாதி�ம், அல்ல� மற்ற சாதனம், எ�வாக இ�ந்தா�ம், ேமற்�றிய எ�வாயி�ம், அட்ைட 
உ�ப்பினர் இணங்காததால் எழக்��யஎல்லா இழப்� மற்�ம் விைள�கள் அல்ல� அட்ைட உ�பினரால் உண்டான 
இயலாைமக்� அட்ைட உ�ப்பினர் மட்�ேம ெபா�ப்பாவார்.அட்ைட உ�ப்பினாின் கவனக்�ைறவால் ஏற்பட்டஇழப்பால் எ�ம் 
நிதி �ைம, கள� மற்�ம் ஈஎம்விைய தவறாக பயன்ப�த்�த�க்� ெபா�ப்பாவார் மற்�ம் இதன் விைளவாக கார்� கணக்� இரத்� 
ெசய்யப்படலாம். 

8. ஈஎம்வி தவறாக பயன்ப�த்தப்ப�கிற� அல்ல� சாியான அங்கீகாரமில்லாமல் பயன்ப�த்தப்ப�கிற� என்� வங்கி நம்பினால், 
பாிவர்த்தைனகைள ம�க்�ம் உாிைம வங்கிக்� உண்�. 

9. அவ்வப்ேபா� வங்கி தன� தனிப்பட்ட மற்�ம் ��ைமயான வி�ப்பத்தால் ஈஎம்வியின் பயன்பாட்ைட இரத்� ெசய்யலாம், அல்ல� 
மாற்றீ� அல்ல� தி�த்தம் ெசய்யலாம், மற்�ம் இதன் விைளவான இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்� ெபா�ப்பாகா�. 

6. �ன்ெராக்கம் 
6.1.  நீங்கள் உங்கள் கிெர�ட் கார்ைட அவ்வப்ேபா� வங்கியின் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் அளிக்கப்ப�ம் வங்கியின் தானியக்க காசாளர் 

இயந்திரம் (ஏ�எம்), �றிப்பிட்ட பங்�தாரர் வங்கிகள் மற்�ம்மற்ற இடங்கள்/அ�மதிக்கப்பட்ட நி�வனங்கள், மற்�ம் ேவ� 
ெராகத்திற்� சமமான பாிவர்த்தைனகள், உட்பட, ஆனால், அ� மட்�மல்லா�, அவ்வப்ேபா� வங்கியின் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் 
அளிக்கப்ப�ம் �மாண்� �ராப்ட் வசதிக�க்� பயன்ப�த்தலாம். ேம�ம், இப்ப�ப்பட்ட �ன்ெராக்கம் மற்�ம் ெராக்கதிற்� 
சமமான பாிவர்த்தைனக�க்� அட்ைட உ�ப்பினர் எல்லா சட்டங்கள், விதி�ைறகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறகள் உட்பட, ஆனால், 
அ� மட்�மல்லா�, அன்னிய ெசலாவணி நிர்வாக சட்டம் 1999-ன் கீழ் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள அன்னிய ெசலாவணி மற்�ம் 
விதி�ைறகளின் கீழ் மற்�ம் ஆர்பிஐ மற்�ம் மற்ற அரசாங்க ��வால் அறிவிக்கப்பட்டதற்� இணங்க ேவண்�ம். நீங்கள் வங்கி 
உங்க�க்� அளித்�ள்ள ஏ�எம் பின்/�றி�ட்ைட �ன்ெராக்கம் அல்ல� மற்ற நப�க்� ெவளிப்ப�த்த ேவண்�யதில்ைல. அட்ைட 
உ�ப்பினர் மற்றவர்கள் இைத கண்�ப்பி�ப்பைத தவிர்க்�ம் எல்லா �யற்சி�ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

6.2.  நீங்கள் �ன்ெராக்க பாிவர்த்தைனக�க்� ெபா�த்தமான, இ�க்�ம் ெராக்கம்எ�க்�ம் வரம்� மற்�ம் விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகளின்ப�, வங்கி அவ்வப்ேபா� விவாித்த அல்ல� ெதாிவித்த ெராக்கம்எ�க்�ம் வரம்� ெதாைகயின் அள� வைர 
கிெர�ட் கார்�ற்� �ன்ெராக்கம் ெபறலாம். 

6.3.  இதற்கான விதிப்�கள், விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றி அட்ைட உ�ப்பின�க்� எ�த்� �லமாக ெதாிவிக்கப்ப�ம். 
இந்த விதிப்�கள் வங்கியின் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தினால் மாற்றத்திற்உட்ப�ம் மற்�ம் ெராக்கம் எ�த்த ேததியி��ந்� அ� 
தீர்க்கப்ப�ம் ேததி வைரயில் விதிக்கப்ப�ம். 

7.  மற்ற கட்டணங்கள்/விதிப்�கள் 
7.1.  நீங்கள் விதிப்�கள் உட்பட, ஆனால் அ� மட்�மல்லா�, விதிப்�கள் (��பிக்க, மாற்றீ� ெசய்ய, மற்�ம் நகல் 

ஸ்ேடட்ெமண்ட்க�க்�), �ன்ெராக்கத்திற்� பாிவர்த்தைன கட்டணம், ெவளி�ர் கட்டண்த்திற்� வ�ல் விதிப்�, சட்ட ெசல�, 
மற்�ம் மற்ற கட்டணம்/விதிப்� ேபான்றைவ, ஏற்பட்ட� மற்�ம்/அல்ல� வங்கியால் விதிக்கப்பட்டைத ெச�த்த 
ஒப்�க்ெகாள்கிறீர்கள். 

8.  ேசைவ வாி 
8.1 நீங்கள் இந்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட ேசைவ வாி அல்ல� இ�ேபான்ற கட்டண�ம், இந்திய அர� வழிக்காட்�த�ன்ப�யான 

அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் பாிந்�ைரக்கப்பட்ட கட்டணம், நிதி கட்டணங்கள் ெச�த்த ஒப்�க்ெகாள்கிறீர்கள். ேசைவ வாி உங்கள� 
மாதாந்திர ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ல் பிரதிப�க்�ம். 

9.  எச்சாிக்ைககள் 
9.1 வங்கி உங்கள� கார்� கணக்கின் ெநாைல பற்றி ெதாிவித்� மற்�ம் அவ்வப்ேபா� மற்ற தகவல்கைள பற்றி எஸ்எம்எஸ் 

மற்�ம்/அல்ல� மின்னஞ்சல் அல்ல� மற்ற தகவல் ெதாடர்� �லம் அ�ப்�ம் மற்�ம் இதற்� ஆட்ேசபைன இல்ைல என்� நீங்கள் 
ஒப்�க்ெகாள்கிறீர்கள். ேம�ம், வங்கி தன� தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் �றப்ப�ம் அறிவிப்�/எச்சாிக்ைக ேசைவக�க்� 
கட்டணம்/விதிப்� விதிப்பதற்� அைட உ�ப்பின�க்� எந்த ஆட்ேசபனி�ம் இ�க்கா� என்� ஒப்�க்ெகாள்ளப்ப�கிற�. 

 
 
 



கிைடக்கக்��யைவ 
1.1. தற்ேபா� இந்திய ��மக்கள் கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�க்�ம் மற்�ம் இந்தியாவில் உள்ள ஆர்பிஎல் வங்கி கிைளயில் கணக்� 

ைவத்தி�ப்பவர்க்ச்�க்� மட்�ம் தான் இந்த வசதி உள்ள�. 

1.2. எஸ்எம்எஸ் வசதி சில ெசல்�லார் ேசைவ அளிப்பவர் (”சிஎஸ்பி”) �லம் அளிக்கப்ப�கிற�. ஆதலால், சிஎஸ்பி ேசைவ அளிக்�ம் 

ப�திகளில் மற்�ம் இந்தியாவி�ள்ள சிஎசஸ்பி ேசைவ ெப�ம் வா�க்ைகயாளர்க�க்� கிைடக்�ம். 

1.3. எச்சாிைக, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் சிஎஸ்பி ெசல்�லார் வட்டத்திற்�ள் இ�த்தல் அல்ல� சிஎஸ்பி ெசல்�லார் ெராமிங் ெநட்ெவார்க் 

உள்ள வட்டத்தின் ப�தியில் இ�ந்தால் தான் அளிக்கப்ப�ம். 

1.4. ஆர்பிஎல் வங்கி, சாத்தியப்பட்டால், ெசயெலல்ைலைய அதிகாிப்பதற்� அதிக ெசல்�லார் ேசைவ அளிப்பவர் �லம் இந்த 

வசதிகைள அளிக்�ம். 

1.5. ேமற்�றப்பட்�ள்ள விதி�ைறகள் ஆர்பிஎல் வங்கி எஸ்எம்எஸ் வசதிைய பயன்ப�த்தி அ�ப்�ம் தகவல் எல்லா திட்டங்க�க்�ம் 

ெசல்�ப்ப�யா�ம். 

10. பற்��தி திட்டம் மற்�ம் இதர திட்டங்கள் 
10.1.  கிெர�ட் கார்�/இைண-பிராண்� கிெர�ட் கார்�டன் (”திட்டம்”) வழங்கப்பட்ட ஆர்பிஎல் வங்கி (ஆர்பிஎல் வங்கி) கார்� ெவ�மதி 

திட்டம் அல்ல� இ� ேபான்ற மற்ற பற்�தி திட்டம், த�தி வாய்ந்த ஆர்பிஎல் அட்ைட உ�ப்பினர் (”அட்ைட 
உ�ப்பினர்(கள்)*)அவ்வப்ேபா� அவர� கிெர�ட் கார்�ல் ெசல� ெசய்� �ள்ளிகைள ேசர்த்�க்ெகாள்ளஅ�மதிக்கிற�. இந்த 
கார்�களில் ேசகாித்த�ள்ளிகள் ஆர்பிஎல் வங்கி அல்ல� இைண-பிராண்� கிெர�ட் கார்� வழங்கப்பட்ட நி�வனத்தில் 
அளிக்கப�ம் பல வைகயான ெவ�மதிக�க்� மாற்றிைட ெசய்�க்ெகாள்ளலாம். 

10.2. ஆர்பிஎல் வங்கி �ல்�யின் ேடர்ெடவில் கார்� பற்��தி திட்டத்தில், அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்) கார்�ல் ெசல� ெசய்யப்பட்ட 
ஒவ்ெவா� �. 100-ற்�ம் 2 ரன்கள் ெப�வார்கள். 

10.3. இந்த திட்டத்தில் பங்ேகற்ப� தன்னிச்ைசயான�. அட்ைட உ�ப்பினர் வங்கிக்� தகவல் அ�ப்பிவிட்� இந்த திட்டத்தி��ந்� 
ெவளிேயறலாம். அட்ைட உ�ப்பினர் அவர்/அவள் வழக்கமாக ெசய்த� ேபால், அவர்/அவள� ஆர்பிஎல் கார்ைட ெதாடர்ந்� 
பயன்ப�த்தலாம். இந்த திட்டத்தில் பங்ேகற்பின் வ�டாந்திர கட்டணம் அவ்வப்ேபா�, இைண-பிராண்� கிெர�ட் கார்� வழங்கிய 
ஆர்பிஎல் வங்கி/வணிக/வர்த்தக நி�வனத்தால் தீர்மானிக்கப்ப�ம். ேச�ம் ேததி- என்ப� இ�க்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� திட்டம் 
அறி�கப்ப�த்�ம் ேததி மற்�ம் �திய அட்ைட உ�ப்பின�க்� ஆர்பிஎல் வங்கி கணக்� அைமக்�ம் ேததியா�ம். ேச�ம் வ�டம் 
என்ப� ேச�ம் ேததியி��ந்� “பன்னிெரண்� மாத காலமா�ம்”, 

10.4.  �ள்ளிகள் மாதாந்திர ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ல் பிரதிப�க்�ம். 
10.5. அவ்வப்ேபா� ஆர்பிஎல் வங்கியால் ஒ�க்கப்பட்டைத தவிர, இந்த திட்டத்தின் கீழ் கிெர�ட் கார்�ல் விதிக்கப்பட்ட எல்லா 

ெசல�க�ம் �ள்ளிகள் ெபற த�தியானைவ. பின்வ�பைவ தற்ேபா� �ள்ளிகள் ெபற த�தி ெபறாத ெசல�கள் உட்பட, ஆனால், 
அ� மட்�மல்லா�; 
• பாக்கி மாற்றல் 

• �ன்ெராக்கம் 

• நிதி விதிப்� (உதா, தாமத கட்டணம், ஏற்காத காேசாைல விதிப்�, ேசைவ கட்டணம், பாிவர்த்தைன விதிப்�) 

• சச்சரவான பாிவர்த்தைனகள் 

• ெபட்ேரால் பம்ப்/சர்�ஸ் ஸ்ேடஷனில் ெசய்த ெகாள்�தல்கள் 

• திட்டத்திற்கான ேச�ம் கட்டணம் ெச�த்�தல் 

10.6. அட்ைட உ�ப்பினர் அவர்/அவள் ேச�ம் ேததிக்� �ன் ஏற்பட்ட எந்த விதிப்பிற்�ம் �ள்ளிகள் ேசர்க்க ��யா�. 
10.7. அட்ைட உ�ப்பினர் கிெர�ட் கார்�ல் ேசர்த்த �ள்ளிகைள மீட்�ம் சமயத்தில் �க்கியமாக ஆர்பிஎல் வங்கி அறிவித்தாலன்றி 

அவர்/அவள� மற்ற கிெர�ட் கார்�க�டன் இைணக்க அல்ல� இைணந்� பயன்ப�த்த, அல்ல� மற்ற பற்��தி திட்டத்திற்� 
மாற்ற இயலா�. 

10.8. வங்கி அதன் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் ேதர்� ெசய்யப்பட்ட கிெர�ட் கார்�கள்/அவற்றின் அட்ைட உ�ப்பினர்கள் �றிப்பிட்ட சில 
ெசல�க�க்காக �ள்ளிகள் ேசர்த்தாலன்றி ேசர்க்கப்பட்ட �ள்ளிக�க்� ெராக்கம் அல்ல� ெராக்க மதிப்�� கிைடக்கா�. 

10.9. ஏதாவ� கடன்கள், தி�ப்பப்பட்ட ெபா�ட்கள் அல்ல� பில் ெசய்த சர்ச்ைசகள் உட்பட், இவற்றால் எ�பவற்றிற்� �ள்ளிகள் சாி 
ெசய்யப்ப�ம். சர்ச்ைசயான பாிவர்த்தைன அட்ைட உ�ப்பின�க்� சாதகமாக தீர்க்கப்பட்டால் அல்ல� பாிவர்த்தைன 
தி�ப்பப்பட்டால், த�ந்த �ள்ளிகள் அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்கில் ஏற்கனேவ வர� ைவக்கப்படவில்ைல என்றால், 
தி�ப்பப்பட்�, வர� ைவக்கப்ப�ம். அேதேபால், ெபா�ள் தி�ப்பப்பட்டால் அல்ல� சர்ச்ைசயான பாிவர்த்தைன அட்ைட 
உ�ப்பின�க்� எதிராக திர்� ெசய்யப்பட்டால், த�ந்த �ள்ளிகள் ஏற்கனேவ அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்கில் வர� 
ைவக்கப்பட்��ந்தால், பற்� ைவக்கப்ப�ம்/கழிக்கப்ப�ம். கார்� கணக்கில் ேசர்ந்�ள்ள �ள்ளிகள் தி�ப்பப்பட்டால், தி�ப்பப்பட்ட 
�ள்ளிகள் தானாகேவ கழிக்கப்ப�ம். 

10.10.  ஆர்பிஎல் வங்கி, சிறந்த�யற்சியின் அ�ப்பைடயில், �க்கிய அட்ைட உ�ப்பின�க்� கிெர�ட் கார்� ெதாடர்பான கணக்� 
ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ல் �றப்ப�ம் மாதாந்திர ஸ்ேடட்ெமண்ட்�ன் ��� ேததிக்� �ன் ேசர்க்கப்பட்ட �ள்ளிகளின் எண்ணிக்ைகைய 
அறிவிக்�ம். 



10.11.  அட்ைட உ�ப்பினர் ஏதாவ� காரணத்திற்காக தானாகேவ ��னால் அல்ல� இரத்� ெசய்தால், பாக்கி உள்ள ெவ�மதி �ள்ளிகள் 
இரத்தான பின் காலாவதியாகி, பறி�தல் ெசய்யப்பட்டதா�ம். கிெர�ட் கார்� எந்த காரணத்திற்காக�ம் ஆர்பிஎல் வங்கியால் தைட 
ெசய்யப்பட்டால் அல்ல� நீக்கப்பட்டால், ேசர்க்கப்பட்ட �ள்ளிகள் பறி�தல் ெசய்யப்ப�ம், ஆனால், ஆர்பிஎல் வங்கியின் 
தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் கிெர�ட் கார்� பயன்பா� மீள்வமர்த்தப்பட்டால், �ள்ளிகள் மீள்வமர்த்தப்ப�ம். 

10.12.  ஆர்பிஎல் வங்கியின் தீர்மானத்தில் கணக்கி�தல், காலாவதியா�தல், இரத்� ெசய்தல், பறி�தல் ெசய்தல், கடன், பற்�, மற்�ம் 
�ள்ளிகள் மீள்வமர்த்தல் இ�தியான�, ��வான� மற்�ம் இ� அட்ைட உ�ப்பினக்�ம் ெபா�ந்�ம். 

10.13.  மீட்பதற்� இ�க்�ம் �ள்ளிகள் என்ப� நீங்கள் வர்த்தக நி�வனத்தில் இ�க்�ம் ெவ�மதி அட்டவைண, ெவ�மதி சான்றிதழில் 
உள்ள சரக்�கைள (ெபா�ட்கள்/ேசைவகள்) அல்ல� உடன�யான மீட்�, ெராக்க மீட்�, மற்�ம் பாி� சீட்�கள் உட்பட், ஆனால், 
அ� மட்�மல்லா�, அதற்�றிய கிெர�ட் கார்�ற்� �றிப்பி�ம்ப�யானஎந்த விதத்தி�ம் மீட்கலாம்.  

10.14.  வங்கி அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெதாிவித்த பின் அட்ைட உ�ப்பினர் அதன் எந்தெவா� திட்டத்தி�ம் பங்ேகற்பதற்கான ெதாைகைய 
(இனிேமல் “ெதாைக”) பற்� ைவக்�ம். இந்த ெதாைக பற்� ைவக்கப்பட்ட பிற�, அட்ைட உ�ப்பினர் திட்டத்தில் பங்ேகற்க 
வி�ம்பவில்ைல என்� வங்கியால் அ�ப்பப்பட்ட ஸ்ேடட்ெமண்ட் கிைடத்த 7 நாட்க�க்�ள் வங்கிக்� எ�த்� �லமாக 
ெதாிவித்தால், அட்ைட உ�ப்பினாின் கார்� பயன்பாட்ைடெபா�த்� வங்கி ெதாைகைய அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்கில் வர� 
ைவக்�ம். 

10.15.  ஒ� ஸ்ேடட்ெமண்ட் �ழற்சியில் அட்ைட உ�ப்பினர் ெபற்ற �ள்ளிகளின் எண்ணிக்ைக அட்ைட உ�ப்பின�க்�ம் 
ெதாியப்ப�த்தப்ப�ம். இந்த ெவ�மதி �ள்ளிகைள மீட்�ம் விகிதம் மற்�ம் �ைறயான� வங்கியின் தனிப்பட்ட வி�ப்பமா�ம். இந்த 
விகிதம் எந்த ேநரத்தி�ம் �ன்னறிவிப்பின்றி மாறக்��ம்.  

10.16.  அட்ைட உ�ப்பினர் �றிப்பிட்ட வர்த்தக நி�வனத்தில் �ள்ளிகைள மீட்க ���ம். வங்கி இந்த விலாசங்கைள அவ்வப்ேபா� 
அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெதாியப்ப�த்�ம். அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த வர்த்தக நி�வனத்தில் ெசய்�ம் ெகாள்�த�க்� அதிக 
�ள்ளிகள் ெபறலாம். 
அவ்வப்ேபா� ஆர்பிஎல் வங்கியால் ஒ�க்கப்பட்டைத தவிர, இந்த திட்டத்தின் கீழ் கிெர�ட் கார்�ல் விதிக்கப்பட்ட எல்லா 
ெசல�க�ம் �ள்ளிகள் ெபற த�தியானைவ. பின்வ�பைவ தற்ேபா� �ள்ளிகள் ெபற த�தி ெபறாத ெசல�கள் உட்பட, ஆனால், 
அ� மட்�மல்லா�; 
• பாக்கி மாற்றல் 

• �ன்ெராக்கம் 

• நிதி விதிப்� (உதா, தாமத கட்டணம், ஏற்காத காேசாைல விதிப்�, ேசைவ கட்டணம், பாிவர்த்தைன விதிப்�) 

• சச்சரவான பாிவர்த்தைனகள் 

• ெபட்ேரால் பம்ப்/சர்�ஸ் ஸ்ேடஷனில் ெசய்த ெகாள்�தல்கள் 

• திட்டத்திற்கான ேச�ம் கட்டணம் ெச�த்�தல் 

• காப்�� காப்��திக்கான காப்�� ப்ாீமியம் ெச�த்�தல் 

10.17.  கார்� வசதி தி�ம்ப ெபறப்பட்��ந்தால் அல்ல� இரத்� ெசய்யப்பட்��ந்தால் அல்ல� கார்� கணக்� அதிக பாக்கி உள்ளதாக 
காட்டப்பட்டால், ெபா�த்தமான ேததியில் �ள்ளிகள் மீட்க அல்ல� ேசகாிக்க அ�மதிக்கப்பட மாட்டா�. 

10.18.  நீங்கள் �ள்ளிகைள மற்றவ�க்� மாற்ற ��யா� அல்ல� வங்கியி�ள்ள மற்ற கார்�டன் இைணக்க ��யா�. எனி�ம், வங்கியின் 
தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் சில வைகயான �றிப்பிட்ட திட்டங்க�க்� �ள்ளிகைள மாற்ற அ�மதித்� அவ்வப்ேபா� உங்க�க்� 
ெதாியப்ப�த்�ம். 

10.19.  வங்கியின் �ள்ளிகைள கணக்கி�தல், இ�தியான� மற்�ம் ��வானதா�ம் மற்�ம் உங்க�க்�ம்ெபா�ந்�ம் மற்�ம் எந்த 
காரணத்திற்காக�ம் சர்ச்ைச அல்ல� ேகள்விக்�ட்படா�. 

10.20.  அட்ைட உ�ப்பினர் ேசகாித்த �ள்ளிகைள 24 மாதங்க�க்�ள் மீட்கவில்ைலெயன்றால், அ� காலாவதியாகி, பறி�தல் 
ெசய்யப்பட்டதா�ம். இந்த மாற்றம் �சம்பர் 1, 2014 �தல் ெசயல்ப�ம் மற்�ம் 24 மாதங்க�க்� ேமல் மீட்கப்படாத �ள்ளிகள் ஜூன் 
30. 2015 �தல் காலாவதியாக ெதாடங்�ம். 

10.21.  ஆர்பிஎல் வங்கி �ள்ளிகைள மீட்க ேகாாிக்ைக ெப�ம் ேபா� கிெர�ட் கார்� அதிக பாக்கி உள்ளதாக, நீக்கப்பட்டதாக, இரத்� 
ெசய்யப்பட்டதாக, அல்ல� அகற்றப்பட்டதாக இ�க்க �டா�. 

10.22.  ேசகாிக்கப்பட்ட �ள்ளிகள் �க்கிய அட்ைட உ�ப்பினரால் மட்�ேம மீட்க ���ம். ��தல் அட்ைட உ�ப்பினரால் அல்ல. 
10.23.  �ள்ளிகைள,பங்ேகற்�ம் வர்த்தக நி�வனங்களில் பல்ேவ� ெவ�மதிகளாக, அவ்வப்ேபா� ஆர்பிஎல் வங்கியால் வழங்கப்பட்�, 

திட்ட அட்டவைண மற்�ம் மற்ற அஞ்சல்களில் விவாித்�ள்ளப�, உதா, சரக்�கள், ஷாப்பிங், உண�, பிரயாணம், ெபா�� ேபாக்�, 
கட்டண தள்�ப�, நிதி ேசைவகள், மற்�ம் கிெர�ட் கார்� ேமம்பாட்�ற்� மீட்கலாம். 

10.24.  அட்ைட உ�ப்பினர் மீட்� ேகாாிக்ைக ப�வத்ைத �ர்த்தி ெசய்�, அதில் �றிப்பிடப்பட்��க்�ம் விலாசத்திற்� அ�ப்பலாம் அல்ல� 
அ�கி�ள்ள ஆர்பிஎல் வங்கியின் வா�க்ைகயாளர் ேசைவ ைமயத்ைத அைழக்கலாம்.அட்ைட உ�ப்பினர்(கள்) www.RBL Bank.in 
வைலதளத்ைத அ�கி, �ள்ளிகைள மீட்பதற்கான நிைல மற்�ம் ேதர்�கைள காணலாம். 

10.25.  மீட்� சான்றிதழ்/ரசீ�/பாி�கள் ஒப்பைடக்கப்ப�ம் ேபா� ஏற்ப�ம் தாமதம் அல்ல� இழப்பிற்� ஆர்பிஎல் வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
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10.26.  மீட்கப்பட்ட �ள்ளிகள் எந்த சந்தர்ப்பத்தி�ம் மற்ற ெவ�மதிக�க்�, அல்ல� தி�ம்பப்ெப�வ�, அல்ல� ெராக்கம் அல்ல� வரவாக 
மாற்ற ��யா� மற்�ம் இப்ப� மீட்கப்பட்ட �ள்ளிகள் மீண்�ம் �ள்ளிகளாக மாற்றப்பட இயலா�. ஒ��ைற மற்ெறா� பங்�தாரர் 
ெவ�மதி திட்டத்தில் மாற்றப்பட்��ந்தால், �ள்ளிகள் மீண்�ம் மாற்றப்படா�. 

10.27.  எல்லா ெவ�மதிக�ம் இ�ப்� இ�க்�ம் வைர, மற்�ம் சில கட்�ப்பா�கள் ெபா�ந்�ம். எல்லா ெவ�மதிக�ம் மீட்பதற்கான 
ெசயற்பா�கள் மற்�ம் ��தல் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் அட்ைட உ�ப்பின�க்� வழங்கப்பட்ட மீட்� சான்றிதழ்/ரசீதில் 
�ன் அைமக்கப்பட்��க்�ம். 

10.28.  எந்தெவா� ெவ�மதி�ம் மீட்பதின் ெதாடர்பாக ஏற்பட்ட எந்தெவா� ��தல் உண�, ேபாக்�வரத்�, தங்�மிடம் ஏற்பா�, �ாியர் 
அல்ல� மற்ற ெசல�க�க்� அட்ைட உ�ப்பினேர தனிப்பட்ட ெபா�ப்� ஏற்க ேவண்�ம். 

10.29. உண�, பிரயாணம், தங்�வதற்� ஓட்டல் ஆகியவற்றிற்� வழங்கப்பட்ட மீட்�, இட ஒ�க்கீ� ஆகா�. எல்லா ஏற்பா�கைள�ம் 
ெசய்�விட்�, பங்ேகற்�ம் வர்த்தக நி�வனத்திற்� அவர்/அவள் மீட்கப்ேபா�ம் ெவ�மதிகைள பற்றி ெதாிவிப்ப� அட்ைட 
உ�ப்பினாின் ெபா�ப்பா�ம். 

10.30. கிெர�ட் கார்� பயன்பாட்டால் ெசயற்ப�த்தப்பட ஆர்பிஎல் வங்கியின் பயன்கள், இந்த திட்டத்தின் கீழ் ெவ�மதியாக ெபறப்ப�ம் 
ெபா�ட்கள் அல்ல� ேசைவக�க்�ெபா�ந்தா�. 

10.31. �ள்ளிக�க்� மீட்கப்பட்ட ெபா�ட்கள் அல்ல� ேசைவகள் உட்பட, ஆனால், அ� மட்�மல்லா�, �ள்ளிகளின் பயன்பா�-இல்லாத�, 
பயன்பா� உள்ள �ள்ளிகளால் எ�ம் ேகாாிக்ைககள் சம்பந்தப்பட்ட ேசதம் அல்ல� �ைறபா�க�க்�, அல்ல� உண�, 
ேபாக்�வரத்� அல்ல� தங்�வதற்� ஓட்டல், அல்ல� பயன்பா�, தரம், �ள்ளி மீட்பில் ெபறப்பட்ட ெபா�ள், ேசைவயின் விற்பைன 
த�திக்� ஆர்பிஎல் வங்கி எந்த விதத்தி�ம் ெபா�ப்பாகா�. 

10.32.  இந்த திட்டத்தில் �ள்ளிகள் ேசகாிப்� மற்�ம் மீட்பதில் ேமாச�/தவ� ெதாடர்பான விைளவாக �ள்ளிகள் பறி�தல் ெசய்யப்பட்� 
அேத ேபால், கிெர�ட் கார்� நீக்கம் மற்�ம் இரத்� ெசய்யப்ப�ம். 

10.33.  ெவ�மதி மீட்பின் ேபா� அட்ைட உ�ப்பினர் வழங்கிய தகவல் ஆர்பிஎல் வங்கி அல்ல� அதன் வர்த்தக நி�வனங்கள் நிர்வாகம் 
மற்�ம்/அல்ல� விற்பைன ேநாக்கங்க�க்காக அட்ைட உ�ப்பினாிடம் எ�த்� �லமாக அல்ல� மற்றப� அ�மதி ெபறாமல் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

10.34.  அரசாங்கம், மற்ற அதிகாரங்கள், சங்கம் அல்ல� பங்ேகற்�ம் வர்த்தக நி�வனங்க�க்� ெச�த்தப்பட ேவண்�ய வாிகள் அல்ல� 
மற்ற ெபா�ப்�கள் அல்ல� விதிப்�கள் அட்ைட உ�ப்பினர் �ள்ளி மீட்பதால் எ�வ� அல்ல� ேச�வ�, ேமற்�றியப� அல்ல� 
மற்றப�அட்ைட உ�ப்பினாின் தனிப்பட்ட கணக்கில் ேச�ம். 

10.35.  அட்ைட உ�ப்பின�க்� எந்த ேநரத்தி�ம், எந்த தகவ�ம் அளிக்காமல் திட்டத்தின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் அல்ல� 
ெவ�மதி விதி�ைறகள் அல்ல� �ள்ளிகள் கணக்கி�த�ன் அ�ப்பைடயில் இரத்� ெசய்ய, மாற்ற அல்ல� ெவ�மதிைய ஈ� 
ெசய்�ம் உாிைம ஆர்பிஎல் வங்கிக்� உண்�. ஆர்பிஎல் வங்கி எந்த ேநரத்தி�ம் ேதைவ என்� க�தினால் ேசர்த்த �ள்ளிக�க்� 
எந்த கட்�ப்பா�ம் இல்லாமல் திட்டத்ைத நி�த்த மற்�ம் நீக்க ���ம். 

10.36.  ஆர்பிஎல் வங்கி இந்த திட்டத்தின் கீழ் பங்ேகற்�ம் வியாபார நி�வனங்கள்/இைண-பிராண்� வணிக அல்ல� வர்த்தக நி�வனங்கள் 
அளிக்�ம்/அளிக்கக்��ய ேசைவ, மற்�ம்/அல்ல� ெபா�ட்களின் திடம், வைக சார்ந்த வாக்��தி அல்ல� பிரதிநிதித்�வம் 
ெவளிப்பைடயாக அல்ல� மைற�கமாக ெசய்யா�. சரக்�கள், ெபா�ந்�ம் வைகயில் தயாாிப்பாளாின் வாக்��தி தகவ�டன் 
இ�க்�ம் மற்�ம்எந்தெவா� ேகாாிக்ைக�ம் தயாாிப்பாளர் அல்ல� ேசைவ அளிப்பவர் அல்ல� வணிக அல்ல� வர்த்தக 
நி�வனங்க�க்� மட்�ம் அ�ப்பப்பட ேவண்�ம். 

10.37.  இந்த திட்டத்தின் கீழ் ெவ�மதியாக ெபற்ற ெபா�ட்கள் அல்ல� ேசைவகள் �றித்த சர்ச்ைசகைள அட்ைட உ�ப்பினர் மற்�ம் 
ெபா�ட்கள் அல்ல� ேசைவகள் வழங்கிய பங்ேகற்�ம் வர்த்தக நி�வனத்தின் இைடயில் தீர்க்கப்பட ேவண்�ம். ஆர்பிஎல் வங்கி 
சர்ச்ைசைய அல்ல� இ�ேபான்ற சர்ச்ைசைய தீர்க்�ம் ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ளா�. 

10.38. ஒவ்ெவா� திட்ட�ம் தனியான �றிப்பிட்ட விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனயால் (இனிேமல் “திட்ட விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகள்”) ெசயல்ப�ம். எனி�ம், இப்ப�ப்பட்ட திட்ட விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் எந்தவிதத்தி�ம் அட்ைட 
உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்ைத தி�த்தம் ெசய்யா� மற்�ம் இங்� விவாிக்கப்படாத ஒப்பிடப்பட்ட விதிகள் அட்ைட உ�ப்பினர் 
ஒப்பந்தத்திற்� ஏற்ப விவாிக்கப்ப�ம். அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த திட்டம் அல்ல� ெவ�மதி நிைறேவற்றல் பற்றி வாயால், மின்ன� 
அறி�ைர, அல்ல� விசாரைணக்� ஆர்பிஎல் வங்கி நம்பகமாகெசயல்ப�ம். 

10.39.  ஆர்பிஎல் வங்கி அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த திட்டம் மற்�ம் ெவ�மதிைய நிைறேவற்�வைத பற்றி வாய்ெமாழியாக, மின்ன� 
அறி�ைர, விசாரைணக்� நம்பகமாக ெசயல்ப�ம். மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ேகாாிக்ைக அல்ல� இழப்பிற்� �ற்றம் சாட்�தல், 
ேசதம், ெபா�ப்�, ெசல�கள் ேபான்றவற்றிற்� ஆர்பிஎல் வங்கியின் நம்பகத்தன்ைமைய ேநர�யாக அல்ல� மைற�கமாக 
சாட்�வதற்� அ�மதிக்கப்பட மாட்டார், மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் இதன் ெதாடர்பாக ஆர்பிஎல் வங்கிைய �ற்றமற்றதாக க�த 
வாக்��தி அளிக்க ேவண்�ம். 

10.40.  திட்டம் ெதாடர்பான எல்லா ேகள்விகைள�ம் 24 மணி ேநர ேபங்க் ைப ேபான் எண்ணில் அல்ல� cardservices@rblbank.com 
அல்ல� வங்கி அவ்வப்ேபா� �றிப்பி�வதில் �ைறயிட ேவண்�ம்.  

10.41.  ஆர்பிஎல் வங்கி அட்ைட உ�ப்பினர் திட்டத்தின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�டன் இங்�ள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகைள ஒப்�க்ெகாள்ள உ�தியளித்த பின்தான் அவர்/அவள் திட்டத்தில் பங்ேகற்க அ�மதியளிக்க சம்மதிக்கிற�. 
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10.42.  ேமற்�றப்பட்ட� மட்�மல்லா�, வங்கி �றிப்பிட்ட சில அட்ைட உ�ப்பின�க்� மட்�ம் சில அதிக-மதிப்�ள்ள திட்டம் உட்பட, 
அ� மட்�மல்லா� கட்டண வி��ைற திட்டம் அளிக்கிற�. இந்த திட்டங்கள் �றிப்பிட்ட சில விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகைள ெகாண்ட� என்ப� ெதளிவாக்கப்ப�கிற� மற்�ம் அதிக-மதிப்�ள்ள பயன்கைள வங்கி அதன் தனிப்பட்ட 
வி�ப்பத்தால் �றிப்பிட்ட சில வா�க்ைகயாளர்க�க்� அளிக்கிற�.  

11.  24-மணி ேநர வா�க்ைகயாளர் ேசைவ 
11.1.  நீங்கள் உங்கள� அட்ைட கணக்கில் பாிவத்தைனகைள ேமற்ெகாள்�ம் தகவல்கைள அ��வைத எளிைமயாக்�ம் தகவல்கள் 

மற்�ம் வசதிகளின் அறி�ைரகைள வங்கி ெதாைலேபசியில் அளிக்�ம். வங்கி இைத ைகயால் அல்ல� தானியக்க �ைறயில் ெப�ம். 
எனி�ம், வங்கி தன் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால், தகவல்/பாிவர்த்தைனைய ெதாைலேபசியில் அளிப்ப�/ெசயல்ப�வதின் �ைறைய 
��� ெசய்�ம். வங்கி ேகாாிக்ைகைய ெசயல்ப�த்�வதற்� �ன் அட்ைட உ�ப்பினாின் அைடயாளத்ைத அங்கீகாிக்�ம் உாிைம 
உண்�. இந்த வசதிைய பயன்ப�த்�வதற்� �றிப்பிட்ட தனிப்பட்ட ெதாைலேபசி அைடயாள எண் (�-பின்) வழங்கப்ப�ம். 

11.2.  இப்ப�ப்பட்ட அறி�ைரகளில் வங்கி நம்பகமாக நடந்�க்ெகாள்வதால், வங்கிைய ெபா�ப்பாக்க �டா� என்பதற்� அட்ைட 
உ�ப்பினர் சம்மதிக்கிறார். 

11.3.  வங்கி தன� தனிப்பட்ட தீர்மானத்தால் இந்த அறி�ைரகைள பதி� ெசய்�ம், மற்�ம் எந்தெவா� சட்ட நடவ�க்ைகயி�ம் 
இப்ப�ப்பட்ட ெதாைலேபசி அறி�ைரகளின் எ�த்��ல ஆதாரங்கைள சார்ந்தி�க்�ம். 

11.4.  உங்கள� ேகாாிக்ைகயின் ேபாில், வங்கி உங்கள� மின்னஞ்ச�ற்� (வங்கியில்பதி� ெசய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல்) கார்� கணக்� 
ெதாடர்பான நிதி தகவல்கைள அ�ப்�ம். மற்�ம் அைவ தனிப்பட்ட அல்ல� இரகசியமானதாக இ�க்கலாம். இந்த தகவல் �ன்றாம் 
தரப்பின�க்� ெதாிய வந்தால் நீங்கள் வங்கிைய இதற்� எந்த விதத்தி�ம் ெபா�ப்பாக்க �டா�. 

11.5.  இந்த அறி�ைரகைள பின்பற்�வைத வங்கி தன� சிறந்த �யற்சியின் அ�ப்பைடயில் ெசய்�ம் மற்�ம் உங்கள� அறி�ைரக�க்� 
வங்கி உடன�யாக ெசயல்ப�வதில் அல்ல� ெசயல்படாமல் இ�ந்ததால் ஏற்படக்��ய தாமதம் அல்ல� இயலாைமக்� வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 

11.6.  வங்கி இந்த அறி�ைரகைள ெசயல்ப�த்தாமல் இ�ப்பதற்�ம், வசதிகைள நீக்�வதற்�ம் அல்ல� தி�ம்ப ெப�வதற்�ம் அல்ல� 
இந்த அறி�ைரகைள சந்ேதகிப்பதற்�ம் உாிைம உண்�. 

11.7.  வங்கி ெசயல்ப�த்திய வர்த்தகத்தின் விவரங்கள் அல்ல� விாிவான தகவல்களில் �ரண்பா�கள் இ�ந்தால், வங்கியி��ந்� 
அறிவிப்� ெபற்ற 30 நாட்க�க்�ள் வங்கிக்� �ரண்பா�கள் பற்றி ெதாிவிப்ப� உங்கள் கடைமயா�ம். 

11.8.  வங்கி உங்க�க்� அளிக்�ம் வசதிக�க்� நீங்கள் காப்�� ெசய்�க் ெகாள்வதால், வங்கிக்� எல்லா ெசயல்பா�கள், ேகாாிக்ைககள், 
ேதைவகள், ெசயல்�ைறகள், இழப்�கள், ேசதங்கள், விைலகள், விதிப்�கள், மற்�ம் ெசல�களால், நீங்கள் இந்த வசதிகைள 
பயன்ப�த்�வதால் வங்கிக்� ஏற்படக்��ய சிரமங்க�க்� காப்�டாக இ�க்�ம்.   

12. இன்டர்ெநட் ேபங்கிங் 
12.1.  இன்ெடர்ெநட் பாிவர்த்தைனகள் ெசய்�ம் ேபா�, அன்னிய ெசலாவணி சட்டம் 1999, தகவல் ெதாழில்�ட்ப சட்டம் 2000 மற்�ம் 

மற்ற சட்டங்கள் உட்பட, இதன்ப� உள்ள விதி�ைறகள், ஒ�ங்��ைறகள், அறிவிப்�கள் மற்�ம் அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் மற்ற 
சட்டங்களின்ப� ெவளிேய�ம் அன்னிய ெசலாவணிக்� நீங்கள் மட்�ேம ெபா�ப்� என்பதற்� நீங்கள் சம்மதிக்கிறீர்கள். வங்கி 
தன� தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தினால், மற்றவர்கள்கணக்� தகவல்கைள அங்கீகாரமில்லாமல் மற்�ம் சட்ட விேராதமாக 
பயன்ப�த்�வைத�ம், உங்கைள பா�காப்பதற்�ம், நீங்கள் ெசய்�ம் சில இன்ெடெநட் பாிவர்த்தைனகைள ம�க்கக்��ம். 

12.2.  இந்த வசதிைய பயன்ப�த்�வதற்� உங்க�க்� தனிப்பட்ட அைடயாள எண் (பின்) வழங்கப்ப�ம். இந்த எண்ைண பா�காப்ப� 
உங்கள் ெபா�ப்பா�ம் மற்�ம் இந்த எண்ைண நீங்கள் மற்றவர்க�டன் பகிர்ந்� ெகாள்வ� அல்ல� ெவளிப்ப�த்�வ� �டா�. 

12.3.  நீங்கள் கார்�/கார்� எண்ைண பயன்ப�த்தி, இந்திய அரசாங்கத்தால் தைட ெசய்யப்பட்� மற்�ம் சட்ட விேராதமான� என்� 
அறிவிக்கப்பட்ட வைலதளங்க�க்� ெசல்லாமல் இ�ப்பதற்� சம்மதிக்கிறீர்கள். இப்ப� ெசய்வதால் உங்கள் மீ� சட்டப்ப� 
நடவ�க்ைக எ�ப்பதற்� நீங்கள் ெபா�ப்பா�ர்கள் மற்�ம் வங்கி இதற்� ெபா�ப்பாகா�. 

12.4.  வைலதளங்களில் இ�க்�ம் தகவல் சாதனங்கள் மாற்றத்திற்�ட்பட்டைவ. வங்கியின் வைலதளத்ைதஅங்கீகரமின்றி பயன்ப�த்�வ� 
உட்பட, ஆனால், அ� மட்�மல்லா� வங்கியின் �ைறைமக்�ள் �ைழவ�, பாஸ்ேவர்ட்ைட தவறாக பயன்ப�த்�வ� அல்ல� 
வைலதளத்தில் இ�க்�ம் தகவல்கைள தவறாக பயன்ப�த்�வ� கண்�ப்பாக தைட ெசய்யப்பட்�ள்ள�. இப்ப� ெசய்வதால், 
தகவல் ெதாழில்�ட்ப சட்டம் 2000 மற்�ம் அந்தசமயத்தில் ெபா�ந்�ம் மற்ற சட்டங்களின்ப� உங்கள் மீ� சட்டப்ப� நடவ�க்ைக 
எ�க்கப்ப�ம்.  

12.5.  வங்கி உங்க�க்� அளிக்�ம் வசதிக�க்� நீங்கள் காப்�� ெசய்�க் ெகாள்வதால், வங்கிக்� எல்லா ெசயல்பா�கள், ேகாாிக்ைககள், 
ேதைவகள், ெசயல்�ைறகள், இழப்�கள், ேசதங்கள், விைலகள், விதிப்�கள், மற்�ம் ெசல�களால், நீங்கள் இந்த வசதிகைள 
பயன்ப�த்�வதால் வங்கிக்� ஏற்படக்��ய சிரமங்க�க்� காப்�டாக இ�க்�ம். 

12.6.  வங்கி பயன்பாட்டாளாின் அ���ைறைய எந்த காரண�ம் இல்லாமல், எந்த விதமான அறிவிப்�ம் இல்லாமல் நீக்�வதற்� 
உாிைம உண்�. 

ஒன் ைடம் பாஸ்ேவர்� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
1.  ஓ�பி என்ப� வங்கியின் �ைறைமயில் பதி� ெசய்யப்பட்ட ெமாைபல் ேபான் எண்ணிற்� எஸ்எம்எஸ் �லமாக அ�ப்பப்ப�ம் ஒன் 

ைடம் பாஸ்ேவர்டா�ம். ஓ�பி என்ப� இன்ெடர்ெநட் �லமாக கிெர�ட் கார்� அல்ல� ெமாைபல் ேபங்கிங்கில் 
பாிவர்த்தைனெசய்வதற்� ேதைவயானதா�ம். ஓ�பி என்ப� கிெர�ட் கார்� இல்லாமல், உதா, இன்ெடர்ெநட், ஐவிஆர்-ல் 
ெசய்யப்ப�ம் பாிவர்த்தைனக�க்காக உ�வாக்கப்ப�வதா�ம் மற்�ம் இ� உ�வாக்கப்பட்ட ேநரத்தி��ந்� 15 நிமிட காலத்திற்� 
மட்�ேம ெசல்�ப�யா�ம்.  



அட்ைட உ�ப்பினர் ெமாைபல் ேபான் ேசைவ அளிப்பவர்(கள்)_ஐ பாதிக்�ம் காரணிகள் மற்�ம் வங்கியின் கட்�ப்பாட்�ற்� 
அப்பாற்பட்ட மற்ற காரணிகளால் தாமதமாக அல்ல� தவிர்க்கப்படக்��ம் என்ப� �ாிந்�க்ெகாண்� சம்மதிக்கிறார். வங்கி 
ஓ�பிைய ஒப்பைடக்க உத்தரவாதம் அளிக்கவில்ைல.  

2.  அட்ைட உ�ப்பினர் இவற்றி��ந்� வங்கி, அதன் இயக்�னர்கள், அதிகாாிகள், அ�வலர்கள், மற்�ம் �கவர்கைள, ��ைமயாக 
அல்ல� ப�தியாக, ேநர�யாக அல்ல� மைற�கமாக எழக்��ய எந்த மற்�ம் எல்லா இழப்�கள் மற்�ம் ேசதங்கள், வழக்கறிஞர் 
கட்டணம் உட்பட, இவற்றிற்� ஏற்�க்ெகாள்ள சம்மதிகிறார்: 
அ.    ஓ�பி ஒப்பைடக்கப்படாத�; தாமதமாக ஒப்பைடக்கப்பட்ட�; திைச தி�ப்பப்பட்ட ஒப்பைடப்�; 
ஆ.  இதனால் வங்கி கிெர�ட் கார்�ல் பாிவர்த்தைன ெசயல்படாத� அல்ல� இயலாமல் ேபான�; மற்�ம் 
இ.  ஓ�பி இழப்� அல்ல� தி�ட்�, அங்கீகாரமற்ற பயன்பா�, தவறான பயன்பாட்டால் ஏற்பட்ட அல்ல� அ�பவித்த இழப்� 

அல்ல� ேசதம். 
3.  அட்ைட உ�ப்பினர் எந்த ேநரத்தி�ம் பாிந்�ைரத்�ள்ளப� மற்�ம் அவ்வப்ேபா� அதன் தனிப்பட்ட மற்�ம் உ�தியான 

வி�ப்பத்தின்ப� பா�காப்� ெதாடர்பான ேதைவகள், அறி�ைரகள் மற்�ம் �றிப்�க�க்� இணங்�வார். 
ேமற்�றப்பட்�ள்ளவற்றிற்� பாரபட்சம் இல்லாமல் அட்ைட உ�ப்பினர் மற்றவர் ஓ�பிைய பயன்ப�த்த ஒப்�க்ெகாள்ள அல்ல� 
அ�மதிக்க �டா�. 

4.  ஓ�பிைய பா�காப்பாக ைவத்�க்ெகாள்வ� அட்ைட உ�ப்பினாின் ெபா�ப்பா�ம். அட்ைட உ�ப்பினர் ஓ�பிைய மற்ற 
தரப்பின�க்� ெவளிப்ப�த்தாமல் மற்�ம் மற்ற தரப்பின�க்�/தரப்பினரால் ஓ�பி மற்�ம்/அல்ல� பாஸ்ேவர்�(கள்) 
ெவளிப்ப�த்�வ� அல்ல� கண்�ப்பி�ப்பைத தவிர்க்க ேதைவயான எல்லா நடவ�க்ைககைள�ம் எ�க்க ேவண்�ம். ஓ�பியின் 
பா�காப்ைப உ�திப்ப�த்�வ�, அேத ேபால், ஓ�பி ெப�ம் ெமாைபல் அல்ல� க�விைய அங்கீகாரமற்ற பயன்பாட்���ந்� 
பா�காப்ப� அட்ைட உ�ப்பினாின் ெபா�ப்பா�ம். 

5. ஓ�பிைய பயன்ப�த்தி ெசய்யப்ப�ம் எல்லா பாிவர்த்தைனக�க்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ெபா�ப்பாவார். 
6. அட்ைட உ�ப்பினர் உடன�யாக 24-மணி ேநர வா�க்ைகயாளர் ேசைவைய அைழத்� வங்கிக்� ெதாியப்ப�த்த ேவண்�யைவ: 

(i)  வங்கியில் பதி� ெசய்யப்பட்ட எண் அல்ல� க�வி ெதாைலந்� ேபானால் அல்ல� தி�டப்பட்டால், அல்ல� எதிர்பார்த்தப� 
ெசயல்பட ம�த்தால் (ii) ஓ�பியின் பா�காப்� மற்�ம் இரகசியத்தன்ைம தவறாக பயன்ப�த்தப்பட்�ள்ள� அல்ல� ஓ�பி 
அங்கீகாரமில்லாமல் பயன்ப�த்தப்பட்�ள்ள� என்� அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெதாிய வந்தால் அல்ல� சந்ேதகிப்பதற்� காரணம் 
இ�ந்தால், அல்ல� (iii) இழப்� அல்ல� மாற்றீ� மற்�ம்/அல்ல� எண் மாற்றம், ஓ�பி உ�வாக்க மற்�ம்/அல்ல� ெப�வதற்காக 
அட்ைட உ�ப்பினரால் பயன்ப�த்தப்பட்ட ெமாைபல் ேபான் எ�வாக இ�ந்தா�ம் அல்ல� ேவ� க�வி (எ�வாக இ�ந்தா�ம்). 
ேமற்�றியவற்றிற்� இணங்க ம�ப்பதற்� ெதாடர்பாக அல்ல� எல்லா இழப்�கள் மற்�ம் விைள�களால் எ�வதற்� அட்ைட 
உ�ப்பினர் மட்�ேம ெபா�ப்பாவார். அட்ைட உ�ப்பினாின் கவனக்�ைறவால் ஓ�பி இழப்�, தி�ட்� அல்ல� தவறான 
பயன்பாட்�ன் விைளவால் எழக்��ய நிதி �ைமைய அட்ைட உ�ப்பினர் ஏற்க ேவண்�ம் மற்�ம் இதன் விைளவாக கிெர�ட் 
கார்� இரத்தாகக்��ம். 

7.  ஓ�பி தவறாக பயன்ப�த்தப்ப�கிற� அல்ல� �ைறயான அங்கீகாரம் இல்லாமல் பயன்ப�த்தப்ப�கிற� என்� நம்பினால், 
அட்ைட உ�ப்பினர் எந்த பாிவர்த்தைனைய�ம் ம�க்�ம் உாிைம உண்�. 

8.  எந்த ேநரத்தி�ம் வங்கி அவ்வேபா� ஓ�பியின் பயன்பா�, ேதைவயான மாற்றீ� அல்ல� தி�த்தங்கைள எந்த காரண�ம் �றாமல் 
அதன் தனிப்பட்ட மற்�ம் உ�தியான வி�ப்பத்தால் அறிவிப்பின்றி இரத்� ெசய்ய உாிைம ெபற்�ள்ள� மற்�ம் இதன் விைளவாக 
ஏற்ப�ம் இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்� வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 

13.  காப்�ட்�ன் பயன்கள் 
13.1 காப்��தி/வசதிகள் வழங்�ம் சம்பந்தப்பட்ட காப்�� நி�வனம் வைரய�க்�ம் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� ��தலாக, 

இந்த விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின்ேநாக்கத்திற்காக, பின்வ�ம் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் இப்ப�ப்பட 
காப்��திைய கட்�ப்ப�த்�ம்: 

13.1. கார்�ற்� கார்� காப்��தி வித்தியாசப்ப�ம். அட்ைட உ�ப்பினர் �றிப்பிட்ட ஆர்பிஎல் வங்கி கார்�/இைண-பிராண்� கார்� 
வழங்கப்ப�ம் �றிப்பிட்ட இலவச காப்��திைய பற்றி சாிபார்த்� மற்�ம் �ாிந்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்பைத அட்ைட 
உ�ப்பினர் �ாிந்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

13.2. அட்ைட உ�ப்பினர் ஏதாவ� கார்�ல் எந்தெவா� இலவச காப்��தி/வசதிகள் இ�ந்தால் அைவ ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 
�றிப்பிட்டபிாி�/வைக கார்�ற்� இ�க்கா�. 

13.3.  வங்கி காப்��தி வழங்�வதில்ைல. விலக்கல்/வரம்� மற்�ம் ேகாாிக்ைக ெசயல்�ைறகள், சம்பந்தப்பட்ட காப்�� நி�வனம் 
வழங்�ம் ேகாட்பா�களின்ப� ெபா�ந்�ம். அட்ைட உ�ப்பினர் காப்��திக்� ப்ாீமியம் ெச�த்தி இ�ந்தா�ம் இல்லாவிட்டா�ம், 
வழங்கப்பட்ட காப்��தியின் பண்�கள் எ�வாயி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி எந்தவிதத்தி�ம் ெபா�ப்பாகா� என்பைத அட்ைட 
உ�ப்பினர் �க்கியமாக �ாிந்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். காப்�� ெதாடர்பான ேகாாிக்ைக/பிரச்சைனக்� சம்பந்தப்பட்ட காப்�� 
நி�வனம் மட்�ேம ெபா�ப்பா�ம் என்பைத அட்ைட உ�ப்பினர் �ாிந்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். மற்�ம் காப்��தியால் அல்ல� 
அதன் ெதாடர்பாக எழக்��ய பிரச்சைனக்� அட்ைட உ�ப்பினர் வங்கிைய ெபா�ப்பாக்க �டா�. இப்ப�ப்பட்ட காப்��தி 
அல்ல� அதன் ெதாடர்பான ஏதாவ� �ைறபா�அல்ல� தவ�, இழப்�� தி�ம்ப ெப�தல் அல்ல� ெச�த்�தல், ேகாாிக்ைக தீர்� 
ெசயல்ப�த்�தல் அல்ல� மற்றப�, இப்ப�ப்பட்ட எல்லா விவரங்க�ம் ேநர�யாக சம்பந்தப்பட்ட காப்�� நி�வனத்தில் 
�ைறயிடப்பட்�, தீர்க்கப்பட ேவண்�ம் மற்�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி விலக்கப்பட ேவண்�ம், மற்�ம் இ� ெதாடர்பாக எந்த க�த்� 
பாிமாற்ற�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி அ�மதிக்கா�. எனி�ம், ேமற்�றப்பட்டவற்றிற்� �றிப்பிட்ட விதிவிலக்�, அளிக்கப்ப�ம் 



கப்��திக்� இ�க்கலாம். இதற்� ஆர்பிஎல் வங்கி ேகாாிக்ைக ஆவணங்கள் பற்றி ெதாிவித்� மற்�ம் ெபற்� உத�ம் (ஆனால், 
கடைமப்பட்ட� அல்ல) மற்�ம் காப்��திைய விற்�ம் சமயத்தில் இைவ ெதாிவிக்கப்ப�ம். 

13.4.  அட்ைட உ�ப்பின�க்� வழங்கப்பட்ட காப்��தி ெதாடர்�ைடய காப்�ட்� ேகாட்பா� அ��ல் உள்ள விதிகளின்ப� மற்�ம் 
அட்ைட உ�ப்பினர் ஆர்பிஎல் வங்கியின் அட்ைட உ�ப்பினராக கார்� ெசல்�ப்ப�யா�ம் கார்டாக இ�க்�ம் வைர தான் 
கிைடக்�ம். மற்�ம்ஏதாவ� காரணத்திற்காக அட்ைட உ�ப்�ாிைம தி�ம்பப் ெபறப்பட்டால் (தற்கா�கமாக அல்ல� நிரந்தரமாக) 
அட்ைட உ�ப்�ாிைம நி�த்தப்பட்ட ேததி �தல் காப்��தி பயன்கள் தானாகேவ உட�க்�டன் நி�த்தப்ப�ம் என்பைத அட்ைட 
உ�ப்பினர் �ாிந்�க்ெகாள்வார். ேம�ம், அட்ைட உ�ப்�ாிைம ெதாட�ம் ேபா�ம், ஆர்பிஎல் வங்கி எந்த ேநரத்தி�ம் 
�ன்னறிவிப்பின்றி (அதன் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் மற்�ம்/அல்ல� இதற்கான காரணம் எ��ம் �றாமல்) இப்ப�ப்பட்ட 
காப்��தியின் பயன்கைள நீக்கி, தி�ம்பப் ெப�ம், அல்ல� இரத்� ெசய்�ம், மற்�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி இந்த பயன்கைள 
ெதாட�வதற்� எந்த கட்�ப்பா�ம் இல்ைல என்பைத அட்ைட உ�ப்பினர் �ாிந்�க்ெகாள்வார். 

13.5.  சம்பந்தப்பட்ட காப்�ட்� ேகாட்பாட்�ல் �றிப்பிடப்பட்�ள்ள பயன்கள் சம்பந்தப்பட்ட காப்�ட்� நி�வனம் ெதாடர்�ைடய காப்�� 
ேகாட்பா�ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட காப்��தி காலத்தில் இழப்� ேநாிட்டால் அட்ைட உ�ப்பினர் ெபறக்��ய அதிகப்ப�யான 
ெதாைகயாக இ�க்�ம். 

14. பாக்கி மாற்றல் 
14.1.  பாக்கி மாற்றல் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள காண�ம். 
15.  �ன்றாம் தரப்�/ேசைவ அளிப்பவர் நியமனம் 
15.1.  வங்கி தன� தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் �ன்றாம் தரப்பினர்/ேசைவ அளிப்பவர்கைள ெதாைலேபசியில் அல்ல� ேவ� �ைறயில் 

ேசைவ அளிப்பதற்� நியமிக்�ம். வங்கி �ன்றாம் தரப்பினர்/ேசைவ அளிப்பவர்கைள ஆதாரம் சாிபார்க்க மட்�மல்லா� சில 
ெசயல்பா�கைள நடத்�வதற்�, ேடட்டா என்ட்ாி மற்�ம் ேபக்-ஆ�ஸ் ெதாடர்பான ெசயல்பா�கள், கடன் பணியகம் �லம் 
சாிபார்த்தல், கடன் சாிபார்த்தல், கார்�ல் உள்ள பாக்கிைய வ�ல் ெசய்தல், அல்ல� வங்கிக்� பாக்கி உள்ளைத சட்டப்ப� 
அ�மதிக்கப்பட்ட மற்ற ெசயல்பா�கள் �லமாக வ�ல் ெசய்வதற்� நியமிக்�ம்.எனி�ம், �ன்றாம் தரப்பினாின் ெசயல்கள் மற்�ம் 
வி�ப�பைவக்� வங்கி ெபா�ப்பாகா�. இந்த �ன்றாம் தரப்� ேசைவ அளிப்பவாின் வ�ல் எல்லா ெசல�க�க்�ம் ��தலாக, 
வங்கியால் பாக்கி கடன்/ெதாைகைய வ�ல் ெசய்வதற்� ஏற்பட்ட விதிப்�கள் மற்�ம் ெசல�கள் உங்கள் ெசல� மற்�ம் அபாயத்தில் 
இ�க்�ம். 

15.2. பாக்கிைய வ��ப்பதில் இைண�ம் ெசல�கள், சட்டாீதியான ெசல�கள் மற்�ம் வட்��டன் வி�ப்�ாிைம ெசல�கள், விஷயத்ைத 
ஏதாவ� �கவாிடம் ஒப்பைடக்�ம் ேதைவஏற்பட்டால், அல்ல� கட்டணத்ைத ெசயலாக்க சட்ட உதவி நாட ேநர்ந்தால் அ� 
உங்கள� ெபா�ப்பா�ம்.   

16. கிெர�ட் கார்� ம�வழங்கல் மற்�ம் மாற்றீ� 
16.1.  உங்கள� கார்�ல் �ைறபா� ஏற்பட்டால்/ேசதமைடந்தால், சிைதந்� ேபானால், இழப்� அல்ல� தி�ட்� ேபானால், நீங்கள் 

வங்கியின் கிைளகள் அல்ல� வா�க்ைகயாளர் ேசைவ 24-மணி ேநர இலவச எண் 1800 121 9050-வில் ேகாாிக்ைகைய பதி� ெசய்� 
கிெர�ட் கார்� மாற்றீ� ேகட்கலாம். இப்ப�ப்பட்ட எல்லா கிெர�ட் கார்�க�ம் வங்கியின் வி�ப்பத்தால் மாற்றீ� ெசய்�ம் 
ேநரத்தில் நில�ம் விதிப்பின்ப� வழங்கப்ப�ம். ேசதமைடந்த கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் மின்காந்த பட்�யின் ��க்கில் பாதியாக 
ெவட்டப்பட்� உடன�யாக வங்கியில் ஒப்பைடக்கப்பட ேவண்�ம். கிெர�ட் கார்�ல் சிப் (இ�ந்தால்) அைத இரண்� �ண்�களாக 
ெவட்� அழித்�விட�ம். ஜூைல 1, 2011 �தல், ேநர� வாிகள் மத்திய �ைற அறிவிப்பின்ப� கிெர�ட் கார்� ம�வழங்கல் மற்�ம் 
மாற்றீ� ேகாாிக்ைகக�க்� பான் கார்� விவரங்கள் கட்டாயமாக அளிக்கப்பட ேவண்�ம். 

17.  விலாசம் மற்�ம் ெதாைலேபசி எண் மாற்றம் 
17.1.  அட்ைட உ�ப்பினர் வங்கி அவ்வப்ேபா� அறிவிக்�ம் விலாசத்தில் அல்ல� நிர்ணயிக்கப்பட்ட வா�க்ைகயாளர் ேசைவ ைமயத்தில் 

உங்கள் விலாசம் அல்ல� ெதாைலேபசி எண் மாற்றத்ைத தவறாமல் எ�த்� �லமாக அல்ல� ெதாைலேபசியில் ெதாிவிக்க 
ேவண்�ம். விலாச மாற்ற ேகாாிக்ைக �ய-உ�தியளிப்� விலாச ஆதாரத்�டன் இைணந்� அ�ப்பப்பட ேவண்�ம். 

18.  ெபா�ப்� விலக்கப்ப�தல் 
18.1.  �ன்�றியவற்றிற்� தவறான அபிப்பிராயம் இல்லாமல் இழப்� அல்ல� ேசதத்தினால் எ�வதற்� வங்கி எந்த ெபா�ப்�ம் ஏற்கா�, 

(அ) வழங்கப்பட்ட ெபா�ட்கள் அல்ல� ேசைவயில் �ைறபா� (ஆ) யாராவ� கார்ைட மதிக்க அல்ல� ஏற்க ம�ப்� (இ) ஏதாவ� 
மின்ன� �ைனயம் ப�தைடதல் (ஈ) அட்ைட உ�ப்பினர் தவிர மற்றவர் பாிவர்த்தைன அறி�ைர அளிப்ப� (உ) யாராவ� 
கார்ைட தி�ம்ப ெப�வதற்� ேகாாிக்ைக ெசய்வ� அல்ல� யாராவ� இ� ெதாடர்பாக ெசயல்ப�வ� (ஊ) அட்ைட உ�ப்பினர் 
வங்கிவளாகத்தில், வங்கி பணியாளைர தவிர ேவ� யாாிடமாவ� கார்ைட ஒப்பைடப்ப� (எ) வங்கி தன� உாிைமைய பயன்ப�த்தி 
கார்� �கப்பில் ேதான்�ம் காலாவதி ேததிக்� �ன் கார்ைட ேகட்ப� மற்�ம் ெபற்�க்ெகாள்�ம் பழக்கம். இந்த ேகட்� மற்�ம் 
ஒப்பைடப்� ெசய்வ� மற்�ம்/அல்ல� ெப�வ� வங்கியால் அல்ல� மற்ற நபரால் அல்ல� கணிணி �ைனயமாக இ�க்கலாம் 
(ஏ)வங்கி தன� உாிைமைய பயன்ப�த்தி கார்� அல்ல� கார்� கணக்ைக நீக்�வ� (ஐ) கார்ைட தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாண்டதால் 
உங்கள� கடன், பண்� மற்�ம் ெகௗரவம் பாதிக்கப்ப�வ� மற்�ம்/அல்ல� ஏதாவ� ேசைவ நி�வனம்/அஞ்சல் கட்டைள 
நி�வனம் கார்ைட மதிக்க அல்ல� ஏற்�க்ெகாள்ள ம�ப்ப� (ஒ) வங்கி ெவளியிட்ட விவரத்தில் தவறான அறிக்ைக, தவறாக 
�றப்பட்ட�, தவ� அல்ல� வி�பட்ட�. உங்கள� பாக்கிைய தீர்ப்பதற்� வங்கி அல்ல� வங்கியின் சார்பாக ெசயல்ப�ம் 
நபாிடமி�ந்� ேகட்� அல்ல� ேகாாிக்ைக வந்தால், நீங்கள் அந்த ேகட்� அல்ல� ேகாாிக்ைக உங்கைள அவமானப்ப�த்�வதற்� 
அல்ல� உங்கள� நடத்ைதைய எந்த விதத்தி�ம் தவறாக பிரதிப�ப்பதற்கான ெசயல் அல்ல என்பைத �ாிந்�க்ெகாண்� சம்மதிக்க 
ேவண்�ம். 



19.  இயல்�நிைல கடப்ப� 
19.1.  அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தின்ப�, கடைமகைள ெசயல்ப�த்த தவறினால், அ� அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தின்ப� தவறாக 

க�தப்ப�ம் மற்�ம் வங்கி ஒப்பந்தத்தின்ப� கிெர�ட் கார்� வசதிைய நீக்�வ� உட்பட, ஏதாவ� அல்ல� எல்லா உாிைமைய�ம் 
பயன்ப�த்�ம் உாிைம உண்� என்பைத அட்ைட உ�ப்பினர் ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

19.2.  வங்கி உங்க�க்� அளித்த ேவ� கடன்/நிதி கடன் வசதியில் தவ� ஏற்பட்��ந்தால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய நீக்�ம் உாிைம 
வங்கிக்� உண்� என்பைத அட்ைட உ�ப்பினர் �ாிந்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

20.  சர்வேதச மாஸ்டர்கார்டால் அளிக்கப்ப�ம் ேசைவகள் 
20.1 சர்வேதச மாஸ்டர்கார்� அட்ைட உ�ப்பின�க்� சில அவசர ேசைவகைள அளிக்�ம். மாஸ்டர்கார்� இந்த ேசைவகைள �ன்றாம் 

தரப்� �கவர்கள் �லமாக அளிக்�ம். மாஸ்டர்கார்டால்/�லமாக அளிக்கப்ப�ம் இந்த ேசைவகைள ெப�வதற்� ஏற்ப�ம் 
ெசல�க�க்� அட்ைட உ�ப்பினர் ெபா�ப்� ஏற்க ேவண்�ம். 

20.2 சர்வேதச மாஸ்டர்கார்டால்/�லம் சிறந்த �யற்சியால் உதவி வழங்கப்ப�ம். 
20.3 இந்தியா அல்லது உலகில் ேவறு எங்கும் உள்ள வங்கிகள் சர்வேதச மாஸ்டர்கார்டால்/�லம் வழங்கப்ப�ம் ேசைவகளின் பயன்பா� 

அல்ல� ஏற்பாட்�ற்� ெபா�ப்ேபற்கா�. 
21.  ெவளியி�தல் 
21.1.  இதன்ப�, அட்ைட உ�ப்பினர், வங்கி அட்ைட உ�ப்பினாின் அ�மதி இல்லாமல் கடன் தகவல் பணியகம் மற்�ம் வ�ல்/தி�ம்பப் 

ெப�ம் �கவர்/�ன்றாம் தரப்பின�க்� அட்ைட உ�ப்பினாின் கடன் வரலா� அல்ல� தி�ம்ப ெச�த்�ம் பதிேவ� ெதாடர்பான 
தகவல்கைள ெவளியிடலாம். 

21.2.  அட்ைட உ�ப்பினர் ேமற�றிய தகவல் ெதாடர்பாக �க்கியமாக தனிப்பட்ட, அந்தரங்கம், இரகசியத்தன்ைம மற்�ம் இரகசிய 
ச�ைகைய விட்�க்ெகா�க்கிறார். 

21.3.  வங்கி அதன் ேநர� சந்ைதப�த்�தல் மற்�ம் விற்பைன �கவர்கள் சந்ைதப்ப�த்�த�க்காக ெபறப்பட்� பிற� பதிேவட்�ல் 
ைவக்கப்ப�ம் அட்ைட உ�ப்பினாின் தனிப்பட்ட தகவல்கைள அங்கீகாரமற்ற �ைறயில் மாற்�வ� அல்ல� தவறாக 
பயன்ப�த்தாமல் இ�ப்பைத உ�தி ெசய்�ம். 

21.4. இ�ந்தேபாதி�ம், எதற்�ம் மாறாக, அட்ைட உ�ப்பினர் வங்கிைய அட்ைட உ�ப்பினாின் எல்லா/எந்த தகவல்கள் அல்ல� 
ஆவணங்கள், இந்த ஒப்பந்தம் உட்பட, மற்�ம்/அல்ல� மற்ற ஒப்பந்தங்கள், பாிவர்த்தைனகள் அல்ல� ெகா�க்கல் வாங்கல், 
அட்ைட உ�ப்பினர் மற்�ம் வங்கிக்� இைடயிலானைவ எந்த ேநாக்கத்திற்காக�ம் (i) அதன் தைலைம அ�வலகம், �ைண 
நி�வனம், அல்ல� இைணந்த அல்ல� �ட்�ற� நி�வனங்கள் (ii) வங்கியின் ெதாழில்�ட்ப ஆேலாசகர்கள் (iii) வங்கியின் ஏதாவ� 
ஆற்றல்மிக்க அல்ல� அசல் ெகாள்�தலாளர்/நிர்ணயிக்கப்பட்டவர் அல்ல� அதன் ஏதாவ� வர்த்தகம், உாிைம, உைடைம அல்ல� 
கடைமகள்; அல்ல� (iv) சட்டப்ப� மற்ற நபாிடம் ெவளிப்ப�த்த ேதைவப்ப�ம் ேபா�. 

21.5.  கடன் தகவல் நி�வனம் (ஒ�ங்��ைற) சட்டம் 2005 (சிஐசி ஆக்ட்) மற்�ம் இதன் கீழ்வ�வைமக்கப்பட்ட விதி�ைறகள் மற்�ம் 
ஒ�ங்��ைறகள் �சம்பர் 14, 2006 �தல் அ��க்� வந்�ள்ள� என்பைத தய�ெசய்� கவனிக்க�ம். ஆர்பிஎல் வங்கி கடன் 
தகவல்கைள, கடன் தகவல் நி�வனம்/பணியகத்�டன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்�ப்பாட்�ன் கீழ் பகிர்ந்�க்ெகாள்ள உாிைம உண்�. 

22.  ஒப்பைடப்�/பா�காப்�ைடைமயக்�தல் 
22.1 அட்ைட உ�ப்பினர், வங்கி எந்த விதத்தி�ம் (உ�திெமாழி பத்திர வைரப்படம் �லமாக உட்பட, அல்ல� மற்றப�), ��ைமயாக 

அல்ல� ப�தியாக, வங்கி ��� ெசய்�ம் �ைறயில் (ெகாள்�தலாளர், ஒப்பைடப்பவர், அல்ல� மாற்றப்பட்டவர் சார்பாக வங்கி 
உங்க�க்� எதிராக ெசயல்பட உாிைம இ�ப்ப� உட்பட) விற்க, ஒப்பைடக்க அல்ல� மாற்ற ��ைமயான உாிைமஉள்ள� 
என்பைத ெவளிப்பைடயாக அறிந்� மற்�ம் சம்மதிக்கிறார்.  உங்கள� கடன் பாக்கிைய வங்கியின் ேதர்�ப்ப� �ன்றாம் 
தரப்பின�க்� �றிப்பில்லாமல் அல்ல� வங்கி உங்க�க்� எ�த்��லமாக ெதாிவிக்காமல், இப்ப�ப்பட்ட விற்பைன, ஒப்பைடப்� 
அல்ல� மாற்றல் இந்த �ன்றாம் தரப்பினைர உங்க�க்� பிரத்ேயாகமாக கடன் அளித்தவராக அல்ல� வங்கி�டன் இைணந்� 
கடன் அளித்தவராக ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். ஆனால், இதன்ப�, வங்கி உாிைம�டன் ெதாடர்ந்� இந்த �ன்றாம் தரப்பினாின் 
சார்பாக எல்லா அதிகாரங்கைள�ம் ேமற்ெகாண்� கடன் பாக்கிைய ெச�த்த அல்ல� த�ந்தப� சாி ெசய்வ� வங்கியின் ��வா�ம். 
கடன் பாக்கிைய தி�ம்பப் ெபற அல்ல� உாிைமைய அமலாக்க வங்கிக்� ஏற்ப�ம் ெசல�கள் அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்கில் 
பற்� ைவக்கப்ப�ம். 

23.  இதர வைக 
23.1. அட்ைட உ�ப்பினர் கார்� ெதாடர்பான ஏதாவ� விசயத்தில் வாய்ெமாழியாக, மின்ன� அறி�ைர அல்ல� விசாரைணக்� வங்கி 

நம்பகமாக நடந்�க்ெகாள்�ம். அட்ைட உ�ப்பினர் இழப்பிற்� �ற்றம் சாட்ட, ேசதத்திற்� ெபா�ப்�, ெசல�கள் ேபான்றவற்றிற்� 
ேகாாிக்ைக ெசய்ய உாிைம இல்ைல.வங்கியின் நம்பகத்தன்ைமைய ேநர�யாக அல்ல� மைற�கமாக சாட்�வதற்� 
அ�மதிக்கப்பட மாட்டார், மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் இதன் ெதாடர்பாக வங்கிைய �ற்றமற்றதாக க�த வாக்��தி அளிக்க 
ேவண்�ம். 

23.2.  கார்� கணக்கில் உள்ள பாக்கி ��ைமயாக தீர்க்கப்ப�ம் வைர, அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தின்ப� அட்ைட உ�ப்பினாின் 
கடைமகள் வி�விக்கப்படா�. 

23.3.  கார்� கணக்கில் உள்ள ெமாத்த பாக்கி, விதிப்� ஏற்பட்�ள்ள ெதாைக�டன், ஆனால், இ�வைரயில் கார்� கணக்கில் 
விதிக்கப்படாத�, அட்ைட உ�ப்பினாின் வர்த்தக சங்கம் திவாலாகி, ெநா�த்�, கைலக்கப்பட்�, �டப்பட்டால் அல்ல� �தன்ைம 
அட்ைட உ�ப்பினர் மரணமைடந்தால், உடன�யாக பாக்கியாகி ��ைமயாக வங்கியில் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்� 
கணக்கி�ள்ள பாக்கிைய தீர்ப்பதற்� �தன்ைம அட்ைட உ�ப்பினாின் உைடைமகள்ெபா�ப்பா�ம் மற்�ம் இந்த பாக்கிைய வ�ல் 



ெசய்வதற்� ஏற்ப�ம் சட்டாீதியான கட்டணம் மற்�ம் ெசல�கள் உட்பட எல்லா ெசல�க�க்�ம் வங்கி காப்��தி 
ெசய்யப்பட்��க்க ேவண்�ம். இப்ப� தி�ப்பி ெச�த்த ேவண்�ய� பாக்கி இ�ந்தால், வங்கி நிதி கட்டணங்கள் மற்�ம்இதர 
ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கைள கட்டண அட்டவைணயில் உள்ளப� நி�ைவயி�ள்ள விகிதத்தில் ெதாடர்ந்� விதிக்க உாிைம உண்�. 

23.4.  கார்� கணக்� அரசாங்க/ஒ�ங்��ைற சங்கங்களின் அறி�ைரப� நீக்கப்படலாம். கார்��ளள் எல்லா பாக்கி ெதாைக�ம் 
சந்தர்ப்பத்திற்� ஏற்றப�, அரசாங்க/ஒ�ங்��ைற சங்கங்களின் அறி�ைரப�உடன�யாக பாக்கியாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் வங்கி 
நீங்கள் ேமற்ெகாண்� எல்லா பாக்கிைய�ம் ெச�த்த ேவண்�ய ெபா�ப்பில் பாரபட்சம் இல்லாமல், அ���ள்ள சட்டத்தின்ப� 
வ�ல் ெசய்ய உாிைம உண்�.   

23.5.  வங்கி அவ்வப்ேபா� இந்த விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ஏதாவ� அல்ல� எல்லாவற்ைற�ம் ேசர்க்க மற்�ம்/அல்ல� 
தி�த்தம் ெசய்ய உாிைம உண்�. இைத பற்றி அட்ைட உ�ப்பின�க்� எ�த்� �லமாக ெதாிவிக்கப்ப�ம். அட்ைட உ�ப்பினர் 
கார்� கணக்கில் உள்ள எல்லா பாக்கிைய�ம் ெச�த்தி மற்�ம் கார்ைட இரத்� ெசய்வதற்� அல்ல� பாதியாக ெவட்டப்பட்�, 
தி�த்தங்கள் ெசயல்ப�ம் நா�க்� �ன் வங்கியில் ஒப்பைடக்�ம் வைர தி�த்தங்கள் அட்ைட உ�ப்பினைர கட்�ப்ப�த்�ம். 

23.6.  வங்கி தன� தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால், இந்த விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின் கீழ் அட்ைட உ�ப்பின�க்� கிைடக்�ம் 
இ�க்கக்��ய வசதிகள் அல்ல� அம்சங்கைள தி�ம்பப் ெபற அல்ல� �தியைத ேசர்க்க ���ம். 

23.7.  ெவளியிடப்ப�ம் எல்லா தகவல்க�ம் அச்சிடப்ப�ம் ேபா� சாியாக�ம், ��ைமயாக�ம் இ�க்�ம். அச்சிட்ட பின் ஏற்படக்��ய 
மாற்றங்க�க்� வங்கி ெபா�ப்ேபற்க ��யா�. 

24.  கட்டண வி��ைற திட்டம் 
24.1.  வங்கி தன� தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் �றிப்பிட்ட அட்ைட உ�ப்பின�க்� கட்டண வி��ைற திட்டத்ைத (இனிேமல் “திட்டம்”) 

அளிக்�ம். இ� �றிப்பிட்ட காலத்திற்� மட்�ேம ெபா�ந்�ம்.இந்த திட்டம் �தன்ைம அட்ைட உ�ப்பின�க்� மட்�ம் தான் 
ெபா�ந்�ம். அதனால், ஆர்பிஎல் வங்கியின் (இனிேமல் “வங்கி”) தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட இவர்கள்கடன் 
பாக்கி இல்லாத ெசல்�ப்ப�யா�ம் ஆர்பிஎல் வங்கிகிெர�ட் கார்� (இனிேமல் “அட்ைட உ�ப்பினர்”) ைவத்தி�க்�ம் இந்திய 
��மகனாக இ�ப்பார். 

24.2.  இந்த திட்டத்தின் கீழ், வங்கி �றிப்பி�ம் இந்த ச�ைக காலத்தின் ேபா� அட்ைட உ�ப்பினர் ஆர்பிஎல் வங்கி கிெர�ட் கார்� 
பாக்கிைய (ெமாத்த பாக்கி, �ைறந்தபட்ச பாக்கி அல்ல� ேவ� எைத�ம்) ெச�த்த ேவண்�ய அவசியமில்ைல. வங்கி எந்த 
காரண�ம் �றாமல் அட்ைட உ�ப்பின�க்� இந்த திட்டத்ைத ம�க்�ம் உாிைம உண்�. 

24.3.  சந்ேதகத்ைத தவிர்ப்பதற்காக, இங்� �றிப்பிடப்பட்�ள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ச�ைக காலத்ைத மட்�ேம 
�றிக்�ம், அ��ம், ச�ைக காலத்தில் அட்ைட உ�ப்பினாின் ஸ்ேடட்ெமண்ட் கணக்கில் கட்டண இ�தி ேததி என்� �றிப்பி�ம் 
கட்டத்தில் ‘கட்டண வி��ைற’ என்� வங்கியால் �றிப்பிடப்பட்��ந்தால் மட்�ேம வங்கியின் கடைம ெபா�ப்பா�ம் என்� 
ெதளிவாக்கப்ப�கிற�. 

24.4.  வங்கி கட்டண அட்டவைணயின்ப�, அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்கில் அ�த்த பில் �ழற்சியில் ெச�த்�வதறகான வட்�ைய 
விதிக்�ம் என்ப� ெதளிவாக்கப்ப�கிற�. ச�ைக காலத்தின் ேபா� அட்ைட உ�ப்பின�க்� தாமத ெச�த்தல் விதிப்� விதிக்கப்பட 
மாட்டா�. 

24.5.  திட்டம் ��வைட�ம் ேபா�, கணக்ைக நல்ல நிைலயில் ைவத்தி�ப்பதற்� பாக்கிைய ெச�த்�வ� அட்ைட உ�ப்பினாின் 
ெபா�ப்பா�ம். திட்ட காலத்தின் ேபா� அட்ைட உ�ப்பினர் ��ைமயாக அல்ல� ப�தியாக ெச�த்�வைத ேதர்� ெசய்யலாம். 

24.6.  வங்கி விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளில் ேவ�பா� ெசய்�, ேசர்த்�, மாற்றியைமத்�, தி�த்தி, மாற்றி, சீர்ப�த்�ம் மற்�ம் 
இந்த ேசர்த்தல்/மாற்றியைமத்தல்/ தி�த்தம்/மா�தல்/ சீர்த்தி�த்தல்கள் அட்ைட உ�ப்பின�க்� ேச�ம். இந்த திட்டத்தில் 
அவ்வப்ேபா� சட்டப்ப� ேசைவ வாி மற்�ம்/அல்ல� மற்ற வாிகள்/கட்டணங்கள் ெபா�ந்�ம். 

24.7.  இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஏற்ப�ம் சச்சர�கள் �ம்பாய் நீதிமன்ற சட்ட எல்ைலக்�ட்பட்ட�. 
24.8.  இங்� �றிப்பிடப்பட்�ள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் உள்ளவற்றிற்� �ரண்பாடாக 

இ�ந்தால் விலக்கப்படலாம். அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் உள்ள மற்ற எல்லா விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் அட்ைட 
உ�ப்பினைர கட்�ப்ப�த்�ம். 

25.  பிாித்� மற்�ம் ெச�த்�தல் 
25.1.  பிாித்� மற்�ம் ெச�த்� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள காண�ம். 
27.  ெராக்கச் சீட்� ச�ைககள் 
27.1.  ஆர்பிஎல் வங்கி அவ்வப்ேபா�, அட்ைட உ�ப்பின�க்� கார்� வழங்கப்ப�ம் ேபா� அல்ல� அதற்� பின் வர்த்தக நி�வனங்களின் 

ச�ைககள் பற்றி ெதாிவிக்�ம். இைவ அட்ைட உ�ப்பின�க்� இைண-பிராண்� அல்ல� வர்த்தக நி�வனத்தால் மட்�ம் ெராக்க 
சீட்டாக அளிக்கப்ப�ம். 

27.2.  இந்த ச�ைககள் அட்ைட உ�ப்பின�க்� பங்ேகற்�ம் வர்த்தக நி�வனத்தால் மட்�ம் அளிக்கப்ப�ம். இதில் பங்ேகற்�ம் வர்த்தக 
நி�வனத்தின் விதி�ைறகள் ெபா�ந்�ம். ஆர்பிஎல் வங்கி இந்த ச�ைக/ெராக்க சீட்�ற்� தரம், விற்பைன, ெபா�த்தத்திற்கான 
ச�ைக அளிக்கவில்ைல, உ�தியளிக்கவில்ைல, மற்�ம் இைத ஒப்பைடப்பதற்கான பிரதிநியல்ல. 

27.3. ேம�ம், அட்ைட உ�ப்பினர் மற்�ம் வர்த்தக நி�வனத்திற்கிைடயிலான தகவல் பாிமாற்றம் அவர்/அவள� ெசாந்த 
தீர்மானத்திலான� மற்�ம் அவர்/அவள் வர்த்தக நி�வனத்தின் தகவல்களின் பயன்பா�/தவறான பயன்பாட்�ற்� ஆர்பிஎல் 
வங்கிைய ெபா�ப்பாக்கக் �டா�. இந்த ச�ைகயில்/ெராக்க சீட்�ல் ெபறப்பட்டெபா�ள்/ேசைவயின் ஒப்பைடப்�, தரம், 
விற்பைன, அல்ல� ெபா�த்தத்திற்கான சச்சர�க�க்� அட்ைட உ�ப்பினர், பங்ேகற்�ம் வர்த்தக நி�வனத்திற்� ேநர�யாக 



எ�த்� �லமாக ெதாிவிக்க ேவண்�ம் மற்�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி இதன் ெதாடர்பான எந்த தகவல் ெதாடர்ைப�ம் அ�மதிக்கா� 
என்பைத அட்ைட உ�ப்பினர் அறிவார். 

27.4.  இந்த ச�ைக/ெராக்கச் சீட்�ன் கீழ் ெபற்ற ெபா�ள்/ேசைவயின் பயன்பா�/பயன்பா�ன்ைமயினால் அட்ைட உ�ப்பின�க்� 
ேநர�யாக அல்ல� மைற�கமாக ஏற்பட்ட அவதிகள் அல்ல� தனிப்பட்ட விதத்தில் ஏற்பட்ட காயங்கள் மற்�ம் எந்த விதமான 
இழப்� அல்ல� ேசதத்திற்�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி ெபா�ப்பாகா�.  

27.5.  இந்த ச�ைககைள �ன்னறிவிப்பின்றி நீட்�க்க/நீக்க ஆர்பிஎல் வங்கிக்� உாிைம உண்�. எந்த ேநரத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி 
�ன்னறிவிப்பின்றி இந்த ச�ைகைய ேசர்க்க/மாற்றியைமக்க/தி�த்த/மாற்ற/சீர்ப�த்த அல்ல� எல்லா விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகைள ேவ�ப�த்தி அல்ல� இந்த ச�ைகைய மற்ெறா� ச�ைக�டன், இைதேபான்ற அல்ல� ேவ� 
விதமானைத��ைமயாக அல்ல� ப�தியாக மாற்றீ� ெசய்ய அல்ல� ச�ைகைய �ற்றி�மாக தி�ம்பெப�ம் உாிைம உண்�. 

28.  ஆர்பிஎல் வங்கி பிளாட்�னம் ேமக்சிமா கார்� – ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்: 
28.1 ச�ைக 1- 1+1 �க் ைம ேஷாவில் சினிமா �க்கட் 

திட்ட விவரங்கள்: 
1. எல்லா பிளாட்�னம் ேமக்சிமா கார்� உ�ப்பினர்க�ம், �க் ைம ேஷாவில் (in.bookmyshow.com) பிளாட்�னம் கார்ைட பயன்ப�த்தி 

�க்கட் வாங்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர்க�க்� தின�ம் எல்லா காட்சிக�க்�ம், ஒன்� வாங்கினால் ஒன்� இலவசம் ச�ைக 
கிைடக்�ம். 

2. ஆர்பிஎல் வங்கி கார்ைட பயன்ப�த்தி கட்டணம் ெச�த்தி மற்�ம் �க் ைம ேஷாவில் ச�ைகைய பிரேயாகிக்�ம் அட்ைட 
உ�ப்பின�க்� 1 �க்கட் அல்ல� �. 200, �க்கட் ெகாள்�த�ல் எ� �ைறேவா அந்த தள்�ப� கிைடக்�ம். இந்த ச�ைக எல்லா 
நாட்களி�ம், எல்லா காட்சிக�க்�ம், விளம்பர �க்கட் இ�க்�ம் வைர கிைடக்�ம். 

3.  ச�ைக மாதத்தில் இரண்� �ைற கிைடக்கலாம். 
4.  ச�ைக ெசல்�ப� காலம்: ச�ைக, வங்கி நீட்�த்தாலன்றி, ஜூன் 2015 வைர ெசல்�ப�யா�ம். 

ச�ைகயின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
1.  வாரத்தின் எந்த நாளி�ம் �க்கட் வாங்�வதற்� ச�ைக ெசல்�ப�யா�ம். 
2.  இந்த ச�ைகயின் கீழ் இலவச �க்கட் �. 200-க்� ேமல் இ�க்க �டா�. 
3.  த�தி ெப�ம் கார்�ன் ஒ� வர்த்தகத்திற்� அதிகபட்சம் 1 இலவச �க்கட் ெபறலாம். 
4.  இந்த ச�ைகயின் கீழ், ெவற்றிகரமாக ஒ� இலவச �க்கட் ெப�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி பிளாட்�னம் ாிவார்ட்ஸ் கார்� அட்ைட 

உ�ப்பினர் அேத வர்த்தகத்தில் ஒ� �க்கட் �� விைல ெச�த்தி வாங்க ேவண்�ம். 
5.  இந்த ச�ைக,விளம்பர �க்கட் இ�க்�ம் வைர கிைடக்�ம். 
6.  இந்த ச�ைக, இந்தியாவில் www.bookmyshow.com –ல் �க் ெசய்யப்ப�ம் எல்லா சினிமாக்க�க்�ம் கிைடக்�ம். 
7.  ஒ� ேவைள நீங்கள் தள்�ப�க்� விண்ணப்பித்�, ஏதாவ� காரணத்தினால் வர்த்தகம் நடக்கவில்ைல என்றால், தய�ெசய்�  

20 நிமிடங்க�க்� பிற� மீண்�ம் தள்�ப�க்� விண்ணப்பிக்க�ம்.   
8.  ஆர்பிஎல் வங்கி பிளாட்�னம் ாிவார்ட்ஸ் கார்� உ�ப்பினர் எல்ேலா�ம் �க்ைமேஷாவின் மற்ற ெபா�ந்�ம் விதி�ைறகள் மற்�ம் 

நிபந்தைனக�க்� in.bookmyshow.com-ல் இந்த ஆர்பிஎல் �க்ைமேஷா ச�ைகைய ெப�வதற்� �ன் கா�ம்ப� 
ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�கிறார்கள். 

9.  ஒ��ைற ஆன்ைலனில் வாங்கப்பட்ட �க்கட், விற்றதாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் இரத்� ெசய்ய, பணம் தி�ம்பப் ெபற அல்ல� மாற்ற 
இயலா�. 

10.  www.bookmyshow.com-ல் ஆன்ைலனில் �க்கட் வாங்�வதற்� அட்ைட உ�ப்பினாின் ெசாந்த தகவல்கள் மற்�ம் கார்�ன் 
விவரங்கள் அளிக்க ேவண்�ம். 

11.  இந்த ச�ைகைய �க்ைமேஷாவின் மற்ற ச�ைககள்/தள்�ப�/விளம்பரத்�டன் இைணக்க ��யா�. 
12.  �க் ைம ேஷா அளித்த ேசைவயினால் எந்தெவா� அட்ைட உ�ப்பின�க்�ம் ஏற்பட்ட எந்தவிதமான சிரமம், அல்ல� எந்தவிதமான 

�ைறபா� மற்�ம் அைர�ைற ேசைவக்�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
13.  ஆர்பிஎல் வங்கி பிளாட்�னம் ாிவார்ட்ஸ் கார்� உ�ப்பினர்கள் ச�ைக ெப�வதற்� எந்தவிதமான இழப்��/பயன்கள் ெபற 

��யா�. ச�ைகையமாற்�வதற்� அல்ல� ெராக்கமாக மீட்க ��யா�. 
14.  ஆர்பிஎல் வங்கி பிளாட்�னம் ாிவார்ட்ஸ் கார்� உ�ப்பினர்கள் எந்தவிதத்தி�ம் இந்த ச�ைகயில் பங்ேகற்க ��யா�. அப்ப� 

பங்ேகற்றால், அ� அட்ைட உ�ப்பினாின் தன்னிச்ைசயான ெசயலா�ம். ச�ைகைய விவாித்�ள்ளப� சிறப்பாக அளிக்க �க் ைம 
ேஷா உ�தி ெசய்�ம். ஆனால். அட்ைட உ�ப்பினர் ச�ைக அளிக்கப்படவில்ைல என்றால் அல்ல� விவாித்�ள்ளப� 
அளிக்கவில்ைல என்றா�ம்(அளிக்கப்படாத� �க் ைம ேஷாஅல்ல� ஆர்பிஎல் வங்கியின் தவ� அல்ல� கவனக்�ைறவால் 
ஏற்பட்��ந்த ேபாதி�ம்),ஆர்பிஎல் மற்�ம் �க் ைம ேஷாவிற்� எதிராக ேகாாிக்ைக அல்ல� இழப்�� ெபற இயலா�. 

15.  �க் ைம ேஷா ம�த்த� அல்ல� அளிக்க இயலாமல் ேபான� அல்ல� ச�ைகைய மதித்� அளிக்காத� அல்ல� பயன்கள், மற்�ம் 
ச�ைகயின் கீழ் அளிக்கப்பட்ட உாிைம அல்ல� மற்ற காரணத்தினால் எ�ம் இழப்� அல்ல� ேசதம் அல்ல� ேகாாிக்ைக 
ஆகியவற்றிற்� ஆர்பிஎல் வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 

16.  ஆர்பிஎல் வங்கி எந்த அறிவிப்�ம் இல்லாமல் இந்த ச�ைகயின் எந்தெவா� விதி�ைற மற்�ம் நிபந்தைனகைள தி�ம்ப 
ெபற/மாற்றியைமக்க �� உாிைம ெபற்�ள்ள�. 

17.  ச�ைகைய ெப�வதற்�, கார்� தற்ேபாைதயதாக�ம், நல்ல நிைலயி�ம் இ�ந்தால் தான் ச�ைக ெபற இய�ம். 
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18.  ச�ைக அல்ல� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ெதாடர்பான சச்சர�கள் �ம்பாய் நீதிமன்ற சட்ட எல்ைலக்�ட்பட்ட�. 
சச்சர�கள் ஏதாவ� இ�ந்தால், அைவ ந�வர் மற்�ம் சமரச சட்டம் 1996 (��ைமயாக தி�த்தப்பட்ட�) ஒ�க்கீட்�ன்ப� 
கட்�ப்ப�த்தப்ப�ம். 

19.  ஒ�ேவைள ச�ைக, இந்த விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், மற்�ம் மற்ற ப�திகள் ெபா�ந்�ம் சட்டப்ப� தைட அல்ல� 
கட்�ப்ப�த்தப்பட்டால், ச�ைக மற்�ம்/அல்ல� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் (எ�வானா�ம்) சட்டத்திற்� ேதைவயான 
அளவிற்� இணங்கி தி�த்தப்ப�ம். 

20.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல. 

28.2.  ச�ைக 2: 
திட்ட விவரங்கள்: உண�, ெபா��ேபாக்�, பயன்பா� பில்கள் ெகாள்�தல், சர்வேதச மற்�ம் ��க்ெகல்ைல பாிவர்த்தைனக்� 5 
மடங்� �ள்ளிகள் ெபறலாம்.      
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 

1.  5X ாிவார்ஸ் என்ப� 5 மடங்� ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள். அட்ைட உ�ப்பினர் அைடயளம் கா�ம் பிாிவில் ெசல� ெசய்யப்ப�ம் 
ஒவ்ெவா� �. 100-ற்�ம் 10 �ள்ளிகள் ெபறலாம்.  

2.  உண�, ெபா��ேபாக்�, பயன்பா� பில்கள், சர்வேதச மற்�ம் ��க்ெகல்ைல கைடகளின் அைடயாளம் எம்சிசி (வர்த்தக பிாி� 
�றி��) அ�ப்பைடயில் மாஸ்டர்கார்� ஒ�க்�ம். உண�, ெபா��ேபாக்�, பயன்பா� பில்கள், சர்வேதச மற்�ம் ��க்ெகல்ைல 
கைடகள் மாஸ்டர்கார்டால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட எம்சிசியின் கீழ் பதி� ெசய்யப்படாத வர்த்தக கைட/உாிமம் ெபற்றவாிடம் ெசய்�ம் 
ெகாள்�த�க்� 5X �ள்ளிகள் அளிக்க ஆர்பிஎல் வங்கி ெபா�ப்பல்ல. 

3.  உண�, ெபா��ேபாக்�, பயன்பா� பில்கள், சர்வேதச மற்�ம் ��க்ெகல்ைல கைடகள் மாஸ்டர்கார்டால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
எம்சிசியின் கீழ் பதி� ெசய்யப்படாத வர்த்தக கைடகளில் கார்�ல் ெசலவழிக்கப்பட்ட ஒவ்ெவா� �. 100-ற்�ம் வா�க்ைகயாளர் 2 
�ள்ளிகள் ெபறலாம். 

4.  கார்�ற்� நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஸ்ேடட்ெமண்ட் பில் ெசய்�ம் �ழற்சி “மாதம்” என்� விவாிக்கப்ப�கிற�. 
5.  வர்த்தக நி�வனங்கள்/சங்கங்கள் (உதா, விசா, மாஸ்டர்கார்�) சமர்ப்பிக்�ம் இடப்பட்ட ேததியின் அ�ப்பைடயில் ெசல� 

கணக்கிடப்ப�ம்.  வர்த்தக நி�வனம் வர்த்தக ேததிைய அசல் வர்த்தக ேததியி��ந்� மாற்றி சமர்ப்பித்தால் அதற்� ஆர்பிஎல் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 

6.  ஆர்பிஎல் வங்கி அவ்வேபா� �ன்னறிவிப்பின்றி ஆர்பிஎல் வங்கி பிளாட்�னம் ாிவார்ட்ஸ் கார்�ற்� (’கார்�”) அளிக்�ம் ச�ைகைய 
நீட்�க்க அல்ல� நீக்க உாிைம உண்�.  

7.  எந்த ேநரத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி �ன்னறிவிப்பின்றி எல்லா விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 
ேசர்க்க/மாற்றியைமக்க/தி�த்த/மாற்ற/சீர்ப�த்த அல்ல� ��ைமயாக அல்ல� ப�தியாக ேவ�ப�த்தி அவ்வப்ேபா� கார்�ல் 
அளிக்கப்ப�ம் ச�ைகக்� மற்ெறா� ச�ைக அளித்�, மாற்றீ� ெசய்த/நீக்கிய� ேபான்ற அல்ல� ேவ� விதமானதாக அல்ல� 
�ற்றி�மாக தி�ம்பெப�ம் உாிைம உண்�. 

8.  அவ்வப்ேபா� அல்ல� மற்றப� கார்�ற்� ெதாடர்பான அல்ல� கார்�ற்� அளிக்கப்பட்ட ச�ைக(கள்) ெதாடர்பாக அல்ல� அதன் 
விைளவாக எ�ம் சச்சர�கள் இ�ந்தால், அைவ மற்ற ப�திகளில் உள்ள நீதிமன்றம்/தீர்பாயங்க�க்� ஒத்த அல்ல� அேத ேபான்ற 
சட்ட எல்ைல இ�ந்தேபாதி�ம், �ம்பாயி�ள்ள த�தி வாய்ந்த நீதிமன்றம்/தீர்ப்பாயத்தின் சட்ட எல்ைலக்�ட்ப�ம். 

9.  அட்ைட உ�ப்பின�க்� ாிவார்ட் �ள்ளிகள் த�திவாய்ந்த விதிப்� ஏற்பட்ட ெசல்�ப�யா�ம் கார்� எண்ணிற்� வழங்கப்ப�ம். 
ேம�ம், கடைம தவறாமல் கார்� கட்டணம் ெச�த்�ம் அைட உ�ப்பின�க்� தான் ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் வழங்கப்ப�ம். பின்னர் 
தி�ப்பப்ப�ம் விதிப்�க�க்� ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ேசரா�. 

10.  ஆர்பிஎல் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் விவாிக்கப்பட்�ள்ள வாசகம் அத்�மீறல் அல்ல� அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்� 
தவறான கணக்காக இ�ந்தால், அல்ல� இரத்� ெசய்ய இ�ப்ப� அல்ல� இரத்� ெசய்யப்பட்ட� அல்ல� த�ந்த ேததியில் தி�ம்ப 
ெபறப்பட்ட கார்�ற்� ாிவார்டஸ் �ள்ளிகள் ேசர்வ� அல்ல� மீட்ப� அ�மதிக்கப்பட மாட்டா�.ஆர்பிஎல் வங்கி ாிவார்ட்ஸ் 
�ள்ளிகைள கணக்கி�வ� இ�தியான�, ��வான� மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெபா�ந்�ம். மற்�ம் ெவளிப்ப�த்�ம் தவ� 
இ�ந்தாலன்றி சச்சர� அல்ல� ேகள்விக்�ட்படா�. 

11.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல.  

12.  கார்ைட பயன்ப�த்�வ�, கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்திற்� ��தலாக அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏற்�க்ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் இைத �ாிந்�க்ெகாண்� 
இதற்� நிபந்தைனயின்றி கட்�ப்பட சம்மதிக்கிறார். அட்ைட நல்ல நிைலயில் இ�ந்� மற்�ம் �ைறந்தபட்ச கட்டண பாக்கி கட்டண 
இ�தி ேததிக்�ள் எங்கைள வந்தைடந்தால் தான் ச�ைக ெசல்�ப�யா�ம். 

28.3.  ச�ைக 3: 
ஓராண்�ல் �. 200,000 அல்ல� அதற்���தலாக ெகாள்�தல் ெசய்� 10,000 ெவ�மதி ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ெபறலாம். ஆர்பிஎல் 
வங்கி பிளாட்�னம் கிெர�ட் கார்ைட பயன்ப�த்தி ேம�ம் �. 350,000-ஐ எட்� ��தலாக 10,000 ெவ�மதி �ள்ளிகைள ெபறலாம். 

1.  ஒ� வ�டம் என்ப� �தல் பில் உ�வான ேததியி��ந்� 12 மாதங்களாக வைரய�க்கப்ப�கிற�. 
2.  �றப்பட்�ம் காலத்திற்� �தன்ைம மற்�ம் ��தல் கார்�ன் ெசல� பில்கள் ஒத்�க்ெகாள்ளப்ப�ம்.  



3.  ெவ�மதி ாிவார்ட்�ற்� த�தி ெப�ம் ெகாள்�தல் மதிப்� ஈஎம்ஐ பாிவர்த்தைனகள், ெராக்க மீட்�கள், கட்டணங்கள் (இ�ந்தால்), 
விதிப்�கள் மற்�ம் ேசைவ வாிகள் தவிர த�தி ெப�ம். 

4.  வர்த்தக நி�வனங்கள்/சங்கங்கள் (உதா, விசா, மாஸ்டர்கார்�) சமர்ப்பிக்�ம் இடப்பட்ட ேததியின் அ�ப்பைடயில் ெசல� 
கணக்கிடப்ப�ம்.  வர்த்தக நி�வனம் வர்த்தக ேததிைய அசல் வர்த்தக ேததியி��ந்� மாற்றி சமர்ப்பித்தால் அதற்� ஆர்பிஎல் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 

5.  ெவ�மதி ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள், இலக்ைக எட்�ய 30 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் கார்�ல் வர� ைவக்கப்ப�ம். 
6.  ஆர்பிஎல் வங்கி அவ்வேபா� �ன்னறிவிப்பின்றி ஆர்பிஎல் வங்கி பிளாட்�னம் ாிவார்ட்ஸ் கார்�ற்� (’கார்�”) அளிக்�ம் ச�ைகைய 

நீட்�க்க அல்ல� நீக்க உாிைம உண்�. 
7.  எந்த ேநரத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி �ன்னறிவிப்பின்றி எல்லா விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 

ேசர்க்க/மாற்றியைமக்க/தி�த்த/மாற்ற/சீர்ப�த்த அல்ல� ��ைமயாக அல்ல� ப�தியாக ேவ�ப�த்தி அவ்வப்ேபா� கார்�ல் 
அளிக்கப்ப�ம் ச�ைகக்� மற்ெறா� ச�ைக அளித்�, மாற்றீ� ெசய்த/நீக்கிய� ேபான்ற அல்ல� ேவ� விதமானதாக அல்ல� 
�ற்றி�மாக தி�ம்பெப�ம் உாிைம உண்�. 

8.  அவ்வப்ேபா� அல்ல� மற்றப� கார்�ற்� ெதாடர்பான அல்ல� கார்�ற்� அளிக்கப்பட்ட ச�ைக(கள்) ெதாடர்பாக அல்ல� அதன் 
விைளவாக எ�ம் சச்சர�கள் இ�ந்தால், அைவ மற்ற ப�திகளில் உள்ள நீதிமன்றம்/தீர்பாயங்க�க்� ஒத்த அல்ல� அேத ேபான்ற 
சட்ட எல்ைல இ�ந்தேபாதி�ம், �ம்பாயி�ள்ள த�தி வாய்ந்த நீதிமன்றம்/தீர்ப்பாயத்தின் சட்ட எல்ைலக்�ட்ப�ம். 

9.  அட்ைட உ�ப்பின�க்� ாிவார்ட் �ள்ளிகள் த�திவாய்ந்த விதிப்� ஏற்பட்ட ெசல்�ப�யா�ம் கார்� எண்ணிற்� வழங்கப்ப�ம். 
ேம�ம், கடைம தவறாமல் கார்� கட்டணம் ெச�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� தான் ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் வழங்கப்ப�ம். பின்னர் 
தி�ப்பப்ப�ம் விதிப்�க�க்� ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ேசரா�. 

10.  ஆர்பிஎல் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் விவாிக்கப்பட்�ள்ள வாசகம் அத்�மீறல் அல்ல� அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்� 
தவறான கணக்காக இ�ந்தால், அல்ல� இரத்� ெசய்ய இ�ப்ப� அல்ல� இரத்� ெசய்யப்பட்ட� அல்ல� த�ந்த ேததியில் தி�ம்ப 
ெபறப்பட்ட கார்�ற்� ாிவார்டஸ் �ள்ளிகள் ேசர்வ� அல்ல� மீட்ப� அ�மதிக்கப்பட மாட்டா�. ஆர்பிஎல் வங்கி ாிவார்ட்ஸ் 
�ள்ளிகைள கணக்கி�வ� இ�தியான�, ��வான� மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெபா�ந்�ம். மற்�ம் ெவளிப்ப�த்�ம் தவ� 
இ�ந்தாலன்றி சச்சர� அல்ல� ேகள்விக்�ட்படா�. 

11.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல.  

12.  கார்ைட பயன்ப�த்�வ�, கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்திற்� ��தலாக அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏற்�க்ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் இைத �ாிந்�க்ெகாண்� 
இதற்� நிபந்தைனயின்றி கட்�ப்பட சம்மதிக்கிறார். அட்ைட நல்ல நிைலயில் இ�ந்� மற்�ம் �ைறந்தபட்ச கட்டண பாக்கி கட்டண 
இ�தி ேததிக்�ள் எங்கைள வந்தைடந்தால் தான் ச�ைக ெசல்�ப�யா�ம். 

28.4.  ச�ைக 4: 
கார்� வழங்கப்பட்ட 60 நாட்க�க்�ள் �தல் ஸ்ைவப்பில் 8000 ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ெபறலாம். 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 

1.  அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் �றிப்பிட்�ள்ளப� எல்லா பாிவர்த்தைனக�க்�ம் விளம்பர ாிவார்ட்ஸ் கிைடக்�ம். 
2.  இந்த �ள்ளிகள் உ�ப்�ாிைம கட்டணம் ெச�த்தப்பட்டபின் வா�க்ைகயாளாின் கணக்கில் வர� ைவக்கப்ப�ம்.  
3.  வர்த்தக நி�வனங்கள்/சங்கங்கள் (உதா, விசா, மாஸ்டர்கார்�) சமர்ப்பிக்�ம் இடப்பட்ட ேததியின் அ�ப்பைடயில் ெசல� 

கணக்கிடப்ப�ம்.  வர்த்தக நி�வனம் வர்த்தக ேததிைய அசல் வர்த்தக ேததியி��ந்� மாற்றி சமர்ப்பித்தால் அதற்� ஆர்பிஎல் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 

4.  விளம்பர ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் கிெர�ட் கார்�ன் �தல் பயன்பாட்�ன் 30 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் வர� 
ைவக்கப்ப�ம். 

5.  ஆர்பிஎல் வங்கி அவ்வேபா��ன்னறிவிப்பின்றி ஆர்பிஎல் வங்கி பிளாட்�னம் ாிவார்ட்ஸ் கார்�ற்� (’கார்�”) அளிக்�ம் ச�ைகைய 
நீட்�க்க அல்ல� நீக்க உாிைம உண்�. 

6.  எந்த ேநரத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி �ன்னறிவிப்பின்றி எல்லா விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 
ேசர்க்க/மாற்றியைமக்க/தி�த்த/மாற்ற/சீர்ப�த்த அல்ல���ைமயாக அல்ல� ப�தியாகேவ�ப�த்திஅவ்வப்ேபா� கார்�ல் 
அளிக்கப்ப�ம் ச�ைகக்� மற்ெறா� ச�ைக அளித்�, மாற்றீ� ெசய்த/நீக்கிய� ேபான்ற அல்ல� ேவ� விதமானதாக அல்ல� 
�ற்றி�மாக தி�ம்பெப�ம் உாிைம உண்�. 

7.  அவ்வப்ேபா� அல்ல� மற்றப� கார்�ற்� ெதாடர்பான அல்ல� கார்�ற்� அளிக்கப்பட்ட ச�ைக(கள்) ெதாடர்பாக அல்ல� அதன் 
விைளவாக எ�ம் சச்சர�கள் இ�ந்தால், அைவ மற்ற ப�திகளில் உள்ள நீதிமன்றம்/தீர்பாயங்க�க்� ஒத்த அல்ல� அேத ேபான்ற 
சட்ட எல்ைல இ�ந்தேபாதி�ம், �ம்பாயி�ள்ள த�தி வாய்ந்த நீதிமன்றம்/தீர்ப்பாயத்தின் சட்ட எல்ைலக்�ட்ப�ம். 

8.  அட்ைட உ�ப்பின�க்� ாிவார்ட் �ள்ளிகள் த�திவாய்ந்த விதிப்� ஏற்பட்ட ெசல்�ப�யா�ம் கார்� எண்ணிற்� வழங்கப்ப�ம். 
ேம�ம், கடைம தவறாமல் கார்� கட்டணம் ெச�த்�ம் அைட உ�ப்பின�க்� தான் ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் வழங்கப்ப�ம். பின்னர் 
தி�ப்பப்ப�ம் விதிப்�க�க்� ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ேசரா�.  

9.  ஆர்பிஎல் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் விவாிக்கப்பட்�ள்ள வாசகம் அத்�மீறல் அல்ல� அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்� 
தவறான கணக்காக இ�ந்தால், அல்ல� இரத்� ெசய்ய இ�ப்ப� அல்ல� இரத்� ெசய்யப்பட்ட� அல்ல� த�ந்த ேததியில் தி�ம்ப 
ெபறப்பட்ட கார்�ற்� ாிவார்டஸ் �ள்ளிகள் ேசர்வ� அல்ல� மீட்ப� அ�மதிக்கப்பட மாட்டா�. ஆர்பிஎல் வங்கி ாிவார்ட்ஸ் 



�ள்ளிகைள கணக்கி�வ� இ�தியான�, ��வான� மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெபா�ந்�ம். மற்�ம் ெவளிப்ப�த்�ம் தவ� 
இ�ந்தாலன்றி சச்சர� அல்ல� ேகள்விக்�ட்படா�. 

10.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல. 

11.  கார்ைட பயன்ப�த்�வ�, கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்திற்� ��தலாக அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏற்�க்ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் இைத �ாிந்�க்ெகாண்� 
இதற்� நிபந்தைனயின்றி கட்�ப்பட சம்மதிக்கிறார். அட்ைட நல்ல நிைலயில் இ�ந்� மற்�ம் �ைறந்தபட்ச கட்டண பாக்கி கட்டண 
இ�தி ேததிக்�ள் எங்கைள வந்தைடந்தால் தான் ச�ைக ெசல்�ப�யா�ம்.   

29.  ஆர்பிஎல் ைடட்ேடனியம் �ைலட் கார்� – ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
29.1 ச�ைக 1- 1+1 �க் ைம ேஷாவில் சினிமா �க்கட் 

திட்ட விவரங்கள்: 
1.  எல்லா ைடட்ேடனியம் �ைலட் கார்� உ�ப்பினர்க�ம், �க் ைம ேஷாவில் (in.bookmyshow.com) ஒவ்ெவா� �தன் கிழைம�ம் 

ைடட்ேடனியம் கார்ைட பயன்ப�த்தி �க்கட் வாங்�ம் ேபா�, ஒன்� வாங்கினால் ஒன்� இலவசமாக கிைடக்�ம். 
2.  ஆர்பிஎல் வங்கி கார்ைட பயன்ப�த்தி கட்டணம் ெச�த்தி மற்�ம் �க் ைம ேஷாவில் ச�ைகைய பிரேயாகிக்�ம் அட்ைட 

உ�ப்பின�க்� 1 �க்கட் அல்ல� �. 200, �க்கட் ெகாள்�த�ல் எ� �ைறேவா அந்த தள்�ப� கிைடக்�ம். இந்த ச�ைக 
ஒவ்ெவா� �தன் கிழைம மட்�ம் எல்லா காட்சிக�க்�ம் கிைடக்�ம்.இந்த ச�ைக எல்லா நாட்களி�ம், எல்லா காட்சிக�க்�ம் 
விளம்பர �க்கட் இ�க்�ம் வைர கிைடக்�ம். 

3. ச�ைக மாதத்தில் இரண்� �ைற கிைடக்கலாம். 
4.  ச�ைக ெசல்�ப� காலம்: ச�ைக, வங்கி நீட்�த்தாலன்றி, ஜூன் 2015 வைர ெசல்�ப�யா�ம். 

ச�ைகயின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
1.  �தன் கிழைம மட்�ம் தான் �க்கட் வாங்�வதற்� ச�ைக ெசல்�ப�யா�ம். 
2.  இந்த ச�ைகயின் கீழ் இலவச �க்கட் ஒன்�க்� �. 200-க்� ேமல் இ�க்க �டா�. 
3.  த�தி ெப�ம் கார்�ன் ஒ� வர்த்தகத்திற்� அதிகபட்சம் 1 இலவச �க்கட் ெபறலாம். இந்த ச�ைகயில் வாரத்திற்� ஒ� பாிவர்த்தைன 

தான் த�தி ெப�ம். 
4.  இந்த ச�ைகயின் கீழ், ெவற்றிகரமாக ஒ� இலவச �க்கட் ெப�ம் ைடட்ேடனியம் �ைலட் கார்� அட்ைட உ�ப்பினர் அேத 

வர்த்தகத்தில் ஒ� �க்கட் �� விைல ெச�த்தி வாங்க ேவண்�ம். 
5.  இந்த ச�ைக, இந்தியாவில் www.bookmyshow.com –ல் �க் ெசய்யப்ப�ம் எல்லா சினிமாக்க�க்�ம் கிைடக்�ம். 
6.  ஒ� ேவைள நீங்கள் தள்�ப�க்� விண்ணப்பித்�, ஏதாவ� காரணத்தினால் வர்த்தகம் நடக்கவில்ைல என்றால், தய�ெசய்� 20 

நிமிடங்க�க்� பிற� மீண்�ம் தள்�ப�க்� விண்ணப்பிக்க�ம். 
7.  ஆர்பிஎல் வங்கி ைடட்ேடனியம் �ைலட் கார்� உ�ப்பினர் எல்ேலா�ம் �க்ைமேஷாவின் மற்ற ெபா�ந்�ம் விதி�ைறகள் மற்�ம் 

நிபந்தைனக�க்� in.bookmyshow.com-ல் இந்த ஆர்பிஎல் �க்ைமேஷா ச�ைகைய ெப�வதற்� �ன் கா�ம்ப� 
ேகட்�க்ெகாள்ளப்ப�கிறார்கள். 

8. ஒ��ைற ஆன்ைலனில் வாங்கப்பட்ட �க்கட், விற்றதாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் இரத்� ெசய்ய, பணம் தி�ம்பப் ெபற அல்ல� மாற்ற 
இயலா�. 

9.  www.bookmyshow.com-ல் ஆன்ைலனில் �க்கட் வாங்�வதற்� அட்ைட உ�ப்பினாின் ெசாந்த தகவல்கள் மற்�ம் கார்�ன் 
விவரங்கள் அளிக்க ேவண்�ம். 

10. இந்த ச�ைகைய �க்ைமேஷாவின் மற்ற ச�ைககள்/தள்�ப�/விளம்பரத்�டன் இைணக்க ��யா�. 
11.  �க் ைம ேஷா அளித்த ேசைவயினால் எந்தெவா� அட்ைட உ�ப்பின�க்�ம் ஏற்பட்ட எந்தவிதமான சிரமம், அல்ல� எந்தவிதமான 

�ைறபா� மற்�ம் அைர�ைற ேசைவக்�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
12.  ஆர்பிஎல் வங்கி பிளாட்�னம் ாிவார்ட்ஸ் கார்� உ�ப்பினர்கள் ச�ைக ெப�வதற்� எந்தவிதமான இழப்��/பயன்கள் ெபற 

��யா�. ச�ைகைய மாற்�வதற்� அல்ல� ெராக்கமாக மீட்க ��யா�. 
13.  ஆர்பிஎல் வங்கி ைடட்ேடனியம் �ைலட் கார்� உ�ப்பினர்கள் எந்தவிதத்தி�ம் இந்த் ச�ைகயில் பங்ேகற்க ��யா�. அப்ப� 

பங்ேகற்றால், அ� அட்ைட உ�ப்பினாின் தன்னிச்ைசயான ெசயலா�ம். ச�ைகைய விவாித்�ள்ளப� சிறப்பாக அளிக்க �க் ைம 
ேஷா உ�தி ெசய்�ம். ஆனால். அட்ைட உ�ப்பினர் ச�ைக அளிக்கப்படவில்ைல என்றால் அல்ல� விவாித்�ள்ளப� 
அளிக்கவில்ைல என்றா�ம் (அளிக்கப்படாத� �க் ைம ேஷா அல்ல� ஆர்பிஎல் வங்கியின் தவ� அல்ல� கவனக்�ைறவால் 
ஏற்பட்��ந்த ேபாதி�ம்), ஆர்பிஎல் மற்�ம் �க் ைம ேஷாவிற்� எதிராக ேகாாிக்ைக அல்ல� இழப்�� ெபற இயலா�. 

14.  �க் ைம ேஷா ம�த்த� அல்ல� அளிக்க இயலாமல் ேபான� அல்ல� ச�ைகைய மதித்� அளிக்காத� அல்ல� பயன்கள், மற்�ம் 
ச�ைகயின் கீழ் அளிக்கப்பட்ட உாிைம அல்ல� மற்ற காரணத்தினால் எ�ம் இழப்� அல்ல� ேசதம் அல்ல� ேகாாிக்ைக 
ஆகியவற்றிற்� ஆர்பிஎல் வங்கி ெபா�ப்பாகா�.   

15.  ஆர்பிஎல் வங்கி எந்த அறிவிப்�ம் இல்லாமல் இந்த ச�ைகயின் எந்தெவா� விதி�ைற மற்�ம் நிபந்தைனகைள தி�ம்ப 
ெபற/மாற்றியைமக்க �� உாிைம ெபற்�ள்ள�. 

16.  ச�ைகைய ெப�வதற்�, கார்� தற்ேபாைதயதாக�ம், நல்ல நிைலயி�ம் இ�ந்தால் தான் ச�ைக ெபற இய�ம். 

http://www.bookmyshow.com-ல்/


17.  ச�ைக அல்ல� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ெதாடர்பான சச்சர�கள் �ம்பாய் நீதிமன்ற சட்ட எல்ைலக்�ட்பட்ட�. 
சச்சர�கள் ஏதாவ� இ�ந்தால், அைவ ந�வர் மற்�ம் சமரச சட்டம் 1996 (��ைமயாக தி�த்தப்பட்ட�) ஒ�க்கீட்�ன்ப� 
கட்�ப்ப�த்தப்ப�ம். 

18.  ஒ�ேவைள ச�ைக, இந்த விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், மற்�ம் மற்ற ப�திகள் ெபா�ந்�ம் சட்டப்ப� தைட அல்ல� 
கட்�ப்ப�த்தப்பட்டால், ச�ைக மற்�ம்/அல்ல� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் (எ�வானா�ம்) சட்டத்திற்� ேதைவயான 
அளவிற்� இணங்கி தி�த்தப்ப�ம். 

19.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல. 

29.2.  ச�ைக 2: 
1.  �தன் கிழைமயன்� பிக் பஜாாில் ெகாள்�தல் ெசய்வதற்� 5% மதிப்� தி�ம்ப ெபறலாம். ஒ� மாதத்தில் அதிகபட்சம் 1000 

ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ெபறலாம். வா�க்ைகயாளர் தன� ெசாந்த ேதர்வால் 2000 ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகைள பிக் பஜாாின் �. 500-க்கான 
ெராக்க சீட்டாக மாற்றலாம். 

2.  ச�ைக ெசல்�ப� காலம்: ச�ைக, வங்கி நீட்�த்தாலன்றி, ஜூன் 2016 வைர ெசல்�ப�யா�ம். 
திட்டத்தின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 

1.  ைடட்ேடனியம் �ைலட் கார்ைட பயன்ப�த்தி �தன் கிழைமயன்� பிக் பஜாாில் ெகாள்�தல் ெசய்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் 
ஒவ்ெவா� �. 100-ற்�ம் 20 �ள்ளிகள் ெபறலாம்.  

2.  ஒ� மாதத்தில் அதிகபட்சம் 1000 ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ெபறலாம். ஒ� மாதம் என்ப� ஒ� பில் ெசய்�ம் �ழற்சி என்� 
விவாிக்கப்ப�ம். 

3.  பிக் பஜார் அளித்த ேசைவயினால் எந்தெவா� அட்ைட உ�ப்பின�க்�ம் ஏற்பட்ட எந்தவிதமான சிரமம், அல்ல� எந்தவிதமான 
�ைறபா� மற்�ம் அைர�ைற ேசைவக்�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 

4.  ஆர்பிஎல் வங்கி ைடட்ேடனியம் �ைலட் கார்� உ�ப்பினர்கள் ச�ைக ெப�வதற்� எந்தவிதமான இழப்��/பயன்கள் ெபற 
��யா�. ச�ைகைய மாற்�வதற்� அல்ல� ெராக்கமாக மீட்க ��யா�. 

5.  ஆர்பிஎல் வங்கி ைடட்ேடனியம் �ைலட் கார்� உ�ப்பினர்கள் எந்தவிதத்தி�ம் இந்த் ச�ைகயில் பங்ேகற்க ��யா�. அப்ப� 
பங்ேகற்றால், அ� அட்ைட உ�ப்பினாின் தன்னிச்ைசயான ெசயலா�ம். ச�ைகைய விவாித்�ள்ளப� சிறப்பாக அளிக்க பிக் பஜார் 
உ�தி ெசய்�ம். ஆனால். அட்ைட உ�ப்பினர் ச�ைக அளிக்கப்படவில்ைல என்றால் அல்ல� விவாித்�ள்ளப� அளிக்கவில்ைல 
என்றா�ம் (அளிக்கப்படாத� பிக் பஜார் அல்ல� ஆர்பிஎல் வங்கியின் தவ� அல்ல� கவனக்�ைறவால் ஏற்பட்��ந்த ேபாதி�ம்), 
ஆர்பிஎல் மற்�ம் பிக் பஜா�க்� எதிராக ேகாாிக்ைக அல்ல� இழப்�� ெபற இயலா�. 

6.  இந்த ச�ைகைய பயன்ப�த்�ம் எந்த நப�ம் இதன் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏற்�க்ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம். 
7.  ஆர்பிஎல் வங்கி எந்த அறிவிப்�ம் இல்லாமல் இந்த ச�ைகயின் எந்தெவா� விதி�ைற மற்�ம் நிபந்தைனகைள தி�ம்ப 

ெபற/மாற்றியைமக்க �� உாிைம ெபற்�ள்ள�. 
8.  ச�ைகைய ெப�வதற்�, கார்� தற்ேபாைதயதாக�ம், நல்ல நிைலயி�ம் இ�ந்தால் தான் ச�ைக ெபற இய�ம். 
9.  ச�ைக அல்ல� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ெதாடர்பான சச்சர�கள் �ம்பாய் நீதிமன்ற சட்ட எல்ைலக்�ட்பட்ட�. 

சச்சர�கள் ஏதாவ� இ�ந்தால், அைவ ந�வர் மற்�ம் சமரச சட்டம் 1996 (��ைமயாக தி�த்தப்பட்ட�) ஒ�க்கீட்�ன்ப� 
கட்�ப்ப�த்தப்ப�ம். 

10.  ஒ�ேவைள ச�ைக, இந்த விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், மற்�ம் மற்ற ப�திகள் ெபா�ந்�ம் சட்டப்ப� தைட அல்ல� 
கட்�ப்ப�த்தப்பட்டால், ச�ைக மற்�ம்/அல்ல� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் (எ�வானா�ம்) சட்டத்திற்� ேதைவயான 
அளவிற்� இணங்கி தி�த்தப்ப�ம். 

11.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல. 

29.3.  ச�ைக 3: 
1.  �தன் கிழைமயன்� ேடாமிேனாஸ்/பிட்சா ஹட்�ல் ெகாள்�தல் ெசய்வதற்� 10% மதிப்� தி�ம்ப ெபறலாம். இந்த விளம்பரத்தில் 

ஒ� மாதத்தில் அதிகபட்சம் 1000 ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ெபறலாம்.  
2.  ச�ைக ெசல்�ப� காலம்: ச�ைக, வங்கி நீட்�த்தாலன்றி, ஜூன் 2016 வைர ெசல்�ப�யா�ம். 

திட்டத்தின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
1.  �தன் கிழைமயன்� ேடாமிேனாஸ்/பிட்சா ஹட்�ல் கார்ைட பயன்ப�த்தி ெகாள்�தல் ெசய்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒவ்ெவா�  

�. 100-ற்�ம் 40 �ள்ளிகள் ெபறலாம்.  
2.  ஒ� மாதத்தில் அதிகபட்சம் 1000 ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ெபறலாம். ஒ� மாதம் என்ப� ஒ� பில் ெசய்�ம் �ழற்சி என்� 

விவாிக்கப்ப�ம். 
3.  ேடாமிேனாஸ்/பிட்சா ஹட்�ல் அளித்த ேசைவயினால் எந்தெவா� அட்ைட உ�ப்பின�க்�ம் ஏற்பட்ட எந்தவிதமான சிரமம், 

அல்ல� எந்தவிதமான �ைறபா� மற்�ம் அைர�ைற ேசைவக்�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
4.  ஆர்பிஎல் வங்கி ைடட்ேடனியம் �ைலட் கார்� உ�ப்பினர்கள் ச�ைக ெப�வதற்� எந்தவிதமான இழப்��/பயன்கள் ெபற 

��யா�. ச�ைகைய மாற்�வதற்� அல்ல� ெராக்கமாக மீட்க ��யா�. 
 



5.  ஆர்பிஎல் வங்கி ைடட்ேடனியம் �ைலட் கார்� உ�ப்பினர்கள் எந்தவிதத்தி�ம் இந்த ச�ைகயில் பங்ேகற்க ��யா�. அப்ப� 
பங்ேகற்றால், அ� அட்ைட உ�ப்பினாின் தன்னிச்ைசயான ெசயலா�ம். ச�ைகைய விவாித்�ள்ளப� சிறப்பாக அளிக்க 
ேடாமிேனாஸ்/பிட்சா ஹட் உ�தி ெசய்�ம். ஆனால், அட்ைட உ�ப்பினர் ச�ைக அளிக்கப்படவில்ைல என்றால் அல்ல� 
விவாித்�ள்ளப� அளிக்கவில்ைல என்றா�ம் (அளிக்கப்படாத� ேடாமிேனாஸ்/பிட்சா ஹட் அல்ல� ஆர்பிஎல் வங்கியின் தவ� 
அல்ல� கவனக்�ைறவால் ஏற்பட்��ந்த ேபாதி�ம்), ஆர்பிஎல் வங்கிக்� எதிராக ேகாாிக்ைக அல்ல� இழப்�� ெபற இயலா�. 

6.  இந்த ச�ைகைய பயன்ப�த்�ம் எந்த நப�ம் இதன் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏற்�க்ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம். 
7.  ஆர்பிஎல் வங்கி எந்த அறிவிப்�ம் இல்லாமல் இந்த ச�ைகயின் எந்தெவா� விதி�ைற மற்�ம் நிபந்தைனகைள தி�ம்ப 

ெபற/மாற்றியைமக்க �� உாிைம ெபற்�ள்ள�.  
8.  ச�ைகைய ெப�வதற்�, கார்� தற்ேபாைதயதாக�ம், நல்ல நிைலயி�ம் இ�ந்தால் தான் ச�ைக ெபற இய�ம். 
9.  ச�ைக அல்ல� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ெதாடர்பான சச்சர�கள் �ம்பாய் நீதிமன்ற சட்ட எல்ைலக்�ட்பட்ட�. 

சச்சர�கள் ஏதாவ� இ�ந்தால், அைவ ந�வர் மற்�ம் சமரச சட்டம் 1996 (��ைமயாக தி�த்தப்பட்ட�) ஒ�க்கீட்�ன்ப� 
கட்�ப்ப�த்தப்ப�ம். 

10.  ஒ�ேவைள ச�ைக, இந்த விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், மற்�ம் மற்ற ப�திகள் ெபா�ந்�ம் சட்டப்ப� தைட அல்ல� 
கட்�ப்ப�த்தப்பட்டால், ச�ைக மற்�ம்/அல்ல� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் (எ�வானா�ம்) சட்டத்திற்� ேதைவயான 
அளவிற்� இணங்கி தி�த்தப்ப�ம். 

11.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல. 

29.4.  ச�ைக 4: 
கார்� வழங்கப்பட்ட 60 நாட்க�க்�ள் �தல் ஸ்ைவப்பில் 2000 ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ெபறலாம். 60 நாட்களில் ெசல� �. 10,000 
அல்ல� அதற்� ேமல் இ�ந்தால், ��தல் 1000 ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ெபறலாம். 
திட்டத்தின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 

1.  அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் �றிப்பிட்�ள்ளப� எல்லா பாிவர்த்தைனக�க்�ம் விளம்பர ாிவார்ட்ஸ் கிைடக்�ம். 
2.  வர்த்தக நி�வனங்கள்/சங்கங்கள் (உதா, விசா, மாஸ்டர்கார்�) சமர்ப்பிக்�ம் இடப்பட்ட ேததியின் அ�ப்பைடயில் ெசல� 

கணக்கிடப்ப�ம்.  வர்த்தக நி�வனம் வர்த்தக ேததிைய அசல் வர்த்தக ேததியி��ந்� மாற்றி சமர்ப்பித்தால் அதற்� ஆர்பிஎல் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 

3.  விளம்பர ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் கிெர�ட் கார்�ன் �தல் பயன்பாட்�ன் 30 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் வர� 
ைவக்கப்ப�ம். 

4. ஆர்பிஎல் வங்கி அவ்வேபா� �ன்னறிவிப்பின்றி ஆர்பிஎல் வங்கி ைடட்ேடனியம் �ைலட் கார்�ற்� (’கார்�”) அளிக்�ம் ச�ைகைய 
நீட்�க்க அல்ல� நீக்க உாிைம உண்�. 

5.  எந்த ேநரத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி �ன்னறிவிப்பின்றி எல்லா விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 
ேசர்க்க/மாற்றியைமக்க/தி�த்த/மாற்ற/சீர்ப�த்த அல்ல� ��ைமயாக அல்ல� ப�தியாக ேவ�ப�த்தி அவ்வப்ேபா� கார்�ல் 
அளிக்கப்ப�ம் ச�ைகக்� மற்ெறா� ச�ைக அளித்�, மாற்றீ� ெசய்த/நீக்கிய� ேபான்ற அல்ல� ேவ� விதமானதாக அல்ல� 
�ற்றி�மாக தி�ம்பெப�ம் உாிைம உண்�. 

6.  அவ்வப்ேபா� அல்ல� மற்றப� கார்�ற்� ெதாடர்பான அல்ல� கார்�ற்� அளிக்கப்பட்ட ச�ைக(கள்) ெதாடர்பாக அல்ல� அதன் 
விைளவாக எ�ம் சச்சர�கள் இ�ந்தால், அைவ மற்ற ப�திகளில் உள்ள நீதிமன்றம்/தீர்பாயங்க�க்� ஒத்த அல்ல� அேத ேபான்ற 
சட்ட எல்ைல இ�ந்தேபாதி�ம், �ம்பாயி�ள்ள த�தி வாய்ந்த நீதிமன்றம்/தீர்ப்பாயத்தின் சட்ட எல்ைலக்�ட்ப�ம். 

7.  அட்ைட உ�ப்பின�க்� ாிவார்ட் �ள்ளிகள் த�திவாய்ந்த விதிப்� ஏற்பட்ட ெசல்�ப�யா�ம் கார்�ற்� வழங்கப்ப�ம். ேம�ம், 
கடைம தவறாமல் கார்� கட்டணம் ெச�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� தான் ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் வழங்கப்ப�ம். பின்னர் 
தி�ப்பப்ப�ம் விதிப்�க�க்� ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ேசரா�. 

8. ஆர்பிஎல் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் விவாிக்கப்பட்�ள்ள வாசகம் அத்�மீறல் அல்ல� அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்� 
தவறான கணக்காக இ�ந்தால், அல்ல� இரத்� ெசய்ய இ�ப்ப� அல்ல� இரத்� ெசய்யப்பட்ட� அல்ல� த�ந்த ேததியில் தி�ம்ப 
ெபறப்பட்ட கார்�ற்� ாிவார்டஸ் �ள்ளிகள் ேசர்வ� அல்ல� மீட்ப� அ�மதிக்கப்பட மாட்டா�. ஆர்பிஎல் வங்கி ாிவார்ட்ஸ் 
�ள்ளிகைள கணக்கி�வ� இ�தியான�, ��வான� மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெபா�ந்�ம். மற்�ம் ெவளிப்ப�த்�ம் தவ� 
இ�ந்தாலன்றி சச்சர� அல்ல� ேகள்விக்�ட்படா�. 

9.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல. 

10.  கார்ைட பயன்ப�த்�வ�, கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்திற்� ��தலாக அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏற்�க்ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் இைத �ாிந்�க்ெகாண்� 
இதற்� நிபந்தைனயின்றி கட்�ப்பட சம்மதிக்கிறார். அட்ைட நல்ல நிைலயில் இ�ந்� மற்�ம் �ைறந்தபட்ச கட்டண பாக்கி கட்டண 
இ�தி ேததிக்�ள் எங்கைள வந்தைடந்தால் தான் ச�ைக ெசல்�ப�யா�ம். 

 
 
 
 



29.5. ச�ைக 5: ஆண்�விழா ச�ைக 
அட்ைட உ�ப்பினர் அவர்/அவள� கார்�ல் �. 100,000 அல்ல� அதற்� ேமல் ெசல� ெசய்தால், ��ப்பிக்�ம் கட்டணம் �. 750 
தள்�ப� ெசய்யப்ப�ம். ��தலாக, அட்ைட உ�ப்பினர் கார்�ல் �. 120,000 அல்ல� அதற்� ேமல் ெசல� ெசய்தால் பாி� 
ெராக்கச் சீட்� �. 1000-ற்� அளிக்கப்ப�ம். 

1.  ஒ� வ�டம் என்ப� �தல் பில் உ�வான ேததியி��ந்� 12 மாதங்களாக வைரய�க்கப்ப�கிற�. 
2.  வர்த்தக நி�வனங்கள்/சங்கங்கள் (உதா, மாஸ்டர்கார்�) சமர்ப்பிக்�ம் இடப்பட்ட ேததியின் அ�ப்பைடயில் ெசல� 

கணக்கிடப்ப�ம். 
3.  வர்த்தக நி�வனம் வர்த்தக ேததிைய அசல் வர்த்தக ேததியி��ந்� மாற்றி சமர்ப்பித்தால் அதற்� ஆர்பிஎல் வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 
4.  த�தி ெப�ம் ெகாள்�தல் மதிப்� கிெர�ட் கார்�ல் கடன் ெதாடர்பான ஈஎம்ஐ, ைடயல் ஆன் ஈஎம்ஐ, பாக்கி மாற்றல் மற்�ம் பாக்கி 

மாற்றம் திட்டம், ெராக்க மீட்�கள், கட்டணங்கள், விதிப்�கள் மற்�ம் ேசைவ வாிகள் தவிர த�தி ெப�ம்.  
5.  சச்சர� உள்ள எந்த பாிவர்த்தைன�ம் ெகாள்�தல் மதிப்� கணக்கீ�ற்� த�தி ெப�வதாக க�தப்பட மாட்டா�.ெகாள்�தல் மதிப்� 

கணக்கீ�ற்� த�தி ெப�வாதற்�, வர்த்தகர் தி�ப்பியளித்த� ம�தைல சாிக்கட்டலாக க�தப்ப�ம்.  
6.  எங்கள� வைலதளம் www.rblbank.com-ல் கிைடக்�ம் பல்ேவ� வைகயான ெராக்கச் சீட்���ந்� பாி� ெராக்கச் சீட்ைட 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம்.  
30. ஆர்பிஎல் வங்கி �ல்� ேடர் ெடவில் கிாிெகட் கார்� 

திட்டத்தின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்: 
ச�ைக 1: 
திட்ட விவரங்கள்:  உண�, விமான பயணம் மற்�ம் ஓட்டல் ெகாள்�த�ன் ஒவ்ெவா� �. 100-ற்�ம் தலா 4 ரன்கள் 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்: 

1.  உண�, விமான பயணம் மற்�ம் ஓட்டல் கைடகள் மாஸ்டர்கார்டால் ஒ�க்கப்பட்ட எம்சிசியின் (வர்த்தக வைக �றி��) 
அ�ப்பைடயில் அைடயாளம் கண்�பி�க்கப்ப�ம்.மாஸ்டர்கார்டால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட எம்சிசியின் கீழ் பதி� 
ெசய்யப்படாத உண�, விமான பயணம் மற்�ம் ஓட்டல் கைடகளின் வர்த்தக கைடகள்/உாிமம் ெபற்றவாிடம் ெசய்த ெகாள்�த�க்� 
ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் வழங்�வதற்� ஆர்பிஎல் வங்கி ெபா�ப்பாகா�.  

2.  உண�, விமான பயணம் மற்�ம் ஓட்டல் கைடகள் மாஸ்டர்கார்டால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட எம்சிசியின் கீழ் பதி� ெசய்யப்படாத 
வர்த்தக கைடகளில் கார்�ல் ெசலவழிக்கப்பட்ட ஒவ்ெவா� �. 100-ற்�ம் வா�க்ைகயாளர் 2 �ள்ளிகள் ெபறலாம். 

3.  ஒ� மாதம் என்ப� ஒ� கார்�ற்� நிர்ணயிக்கப்பட்ட பில் ெசய்�ம் �ழற்சி என்� விவாிக்கப்ப�ம். 
4.  வர்த்தக நி�வனங்கள்/சங்கங்கள் (உதா, விசா, மாஸ்டர்கார்�) சமர்ப்பிக்�ம் இடப்பட்ட ேததியின் அ�ப்பைடயில் ெசல� 

கணக்கிடப்ப�ம்.  வர்த்தக நி�வனம் வர்த்தக ேததிைய அசல் வர்த்தக ேததியி��ந்� மாற்றி சமர்ப்பித்தால் அதற்� ஆர்பிஎல் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�.  

5.  ஆர்பிஎல் வங்கி அவ்வேபா� �ன்னறிவிப்பின்றி ஆர்பிஎல் வங்கி �ல்� ேடர்ெடவில் கார்�ற்� (’கார்�”) அளிக்�ம் ச�ைகைய 
நீட்�க்க அல்ல� நீக்க உாிைம உண்�.  

6.  எந்த ேநரத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி�ன்னறிவிப்பின்றி எல்லா விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 
ேசர்க்க/மாற்றியைமக்க/தி�த்த/மாற்ற/சீர்ப�த்த அல்ல� ��ைமயாக அல்ல� ப�தியாக ேவ�ப�த்தி அவ்வப்ேபா� கார்�ல் 
அளிக்கப்ப�ம் ச�ைகக்� மற்ெறா� ச�ைக அளித்�, மாற்றீ� ெசய்த/நீக்கிய� ேபான்ற அல்ல� ேவ� விதமானதாக அல்ல� 
�ற்றி�மாக தி�ம்பெப�ம் உாிைம உண்�. 

7.  ச�ைக ெதாடர்பான எல்லா விஷயத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கியின் தீர்மானம் இ�தியான� மற்�ம் இ� எல்லா வைகயி�ம் 
ெபா�ந்�ம். 

8.  அவ்வப்ேபா� அல்ல� மற்றப� கார்�ற்� ெதாடர்பான அல்ல� கார்�ற்� அளிக்கப்பட்ட ச�ைக(கள்) ெதாடர்பாக அல்ல� அதன் 
விைளவாக எ�ம் சச்சர�கள் இ�ந்தால், அைவ மற்ற ப�திகளில் உள்ள நீதிமன்றம்/தீர்பாயங்க�க்� ஒத்த அல்ல� அேத ேபான்ற 
சட்ட எல்ைல இ�ந்தேபாதி�ம், �ம்பாயி�ள்ள த�தி வாய்ந்த நீதிமன்றம்/தீர்ப்பாயத்தின் சட்ட எல்ைலக்�ட்ப�ம். 

9.  அட்ைட உ�ப்பின�க்� ரன்கள் த�திவாய்ந்த விதிப்� ஏற்பட்ட ெசல்�ப�யா�ம் கார்�ற்� வழங்கப்ப�ம். ேம�ம், கடைம 
தவறாமல் கார்� கட்டணம் ெச�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� தான் ரன்கள் வழங்கப்ப�ம். பின்னர் தி�ப்பப்ப�ம் விதிப்�க�க்� 
ரன்கள் ேசரா�.  

10.  கார்ைட பயன்ப�த்தி ச�ைகயின் கீழ் உள்ள பயன்கைள ெப�வதற்காக ேமாச� ெசய்தி�ப்ப� கண்�பி�க்கப்பட்டால், ஆர்பிஎல் 
வங்கி எந்த நபைர�ம் ச�ைகயின் பயன்கைள ெபற த�தியற்றவராக்�ம் உாிைம உண்�. 

11.  ஆர்பிஎல் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் விவாிக்கப்பட்�ள்ள வாசகம் அத்�மீறல் அல்ல� அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்� 
தவறான கணக்காக இ�ந்தால், அல்ல� இரத்� ெசய்ய இ�ப்ப� அல்ல� இரத்� ெசய்யப்பட்ட� அல்ல� த�ந்த ேததியில் தி�ம்ப 
ெபறப்பட்ட கார்�ற்� ரன்கள் ேசர்வ� அல்ல� மீட்ப� அ�மதிக்கப்பட மாட்டா�. ஆர்பிஎல் வங்கி ரன்கைள கணக்கி�வ� 
இ�தியான�, ��வான� மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெபா�ந்�ம். மற்�ம் ெவளிப்ப�த்�ம் தவ� இ�ந்தாலன்றி சச்சர� 
அல்ல� ேகள்விக்�ட்படா�. 

12.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல. 

13.  கார்ைட பயன்ப�த்�வ�, கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்திற்� ��தலாக அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏற்�க்ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் இைத �ாிந்�க்ெகாண்� 

http://www.rblbank.com-ல்/


இதற்� நிபந்தைனயின்றி கட்�ப்பட சம்மதிக்கிறார். அட்ைட நல்ல நிைலயில் இ�ந்� மற்�ம் �ைறந்தபட்ச கட்டண பாக்கி கட்டண 
இ�தி ேததிக்�ள் எங்கைள வந்தைடந்தால் தான் ச�ைக ெசல்�ப�யா�ம். 

14.  இந்த ச�ைகைய சாதகமாக்கிக் ெகாள்�ம் எந்த நப�ம் இதன் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ப�த்�, �ாிந்�க்ெகாண்�, 
ஏற்�ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம். 

15. இந்த ச�ைகக்� ெபா�ந்�ம் எந்தெவா� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் சட்டம் அல்ல� ஒ�ங்��ைறயின் கீழ் 
சட்டவிேராதமான, தைட ெசய்யப்பட்ட, அல்ல� அ�ல்ப�த்த ��யாமல் இ�ந்தால் அைவ மீத�ள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகள் பயனற்� ேபாகாமல், இப்ப�ப்பட்ட சட்டவிேராதமான, விலக்கப்பட்ட, தைட ெசய்யப்பட்ட, அ�ல்ப�த்த 
��யாைவ ெசயலற்றதா�ம். 
ச�ைக2: 
ஓராண்�ல் ஒவ்ெவா� �. 100,000 ெகாள்�த�க்�ம் 1 விக்ெகட் ெபறலாம்: 

1.  ஒ� வ�டம் என்ப� �தல் பில் உ�வான ேததியி��ந்� 12 மாதங்களாக வைரய�க்கப்ப�கிற�. 
2.  ஓரண்�ன் 12 மாதங்களில் அட்ைட உ�ப்பினர் அதிகபட்சமாக 12 விக்ெகட்�கள் ெபறலாம். 
3.  விக்ெகட்�கள் ெவ�மதி அட்டவைணயி��ந்� ெராக்கச் சீட்� அல்ல� மற்ற பர்�கைள மீட்கலாம். 
4.  �றப்பட்�ம் காலத்திற்� �தன்ைம மற்�ம் ��தல் கார்�ன் ெசல� பில்கள் ஒத்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். 
5. விக்ெகட்�ற்� த�தி ெப�ம் ெகாள்�தல் மதிப்� எல்லா ஈஎம்ஐ பாிவர்த்தைனகள், ெராக்க மீட்�கள், கட்டணங்கள், விதிப்�கள் 

(இ�ந்தால்) மற்�ம் ேசைவ வாிகள் தவிர த�தி ெப�ம். 
6.  வர்த்தக நி�வனங்கள்/சங்கங்கள் (உதா, விசா, மாஸ்டர்கார்�) சமர்ப்பிக்�ம் இடப்பட்ட ேததியின் அ�ப்பைடயில் ெசல� 

கணக்கிடப்ப�ம்.  வர்த்தக நி�வனம் வர்த்தக ேததிைய அசல் வர்த்தக ேததியி��ந்� மாற்றி சமர்ப்பித்தால் அதற்� ஆர்பிஎல் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�.  

7.  ஒவ்ெவா� 1 லட்ச �பாய் ெசல� இலக்�ம் எட்�ய 30 நாட்க�க்�ள், விக்ெகட் கிெர�ட் கார்�ல் வர� ைவக்கப்ப�ம். 
8.  ஆர்பிஎல் வங்கி அவ்வேபா� �ன்னறிவிப்பின்றி ஆர்பிஎல் வங்கி �ல்� ேடர்ெடவில் கார்�ற்� (’கார்�”) அளிக்�ம் ச�ைகைய 

நீட்�க்க அல்ல� நீக்க உாிைம உண்�. 
9.  எந்த ேநரத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி �ன்னறிவிப்பின்றி எல்லா விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 

ேசர்க்க/மாற்றியைமக்க/தி�த்த/மாற்ற/சீர்ப�த்த அல்ல� ��ைமயாக அல்ல� ப�தியாக ேவ�ப�த்தி அவ்வப்ேபா� கார்�ல் 
அளிக்கப்ப�ம் ச�ைகக்� மற்ெறா� ச�ைக அளித்�, மாற்றீ� ெசய்த/நீக்கிய� ேபான்ற அல்ல� ேவ� விதமானதாக அல்ல� 
�ற்றி�மாக தி�ம்பெப�ம் உாிைம உண்�. 

10.  ச�ைக ெதாடர்பான எல்லா விஷயத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கியின் தீர்மானம் இ�தியான� மற்�ம் இ� எல்லா வைகயி�ம் 
ெபா�ந்�ம். 

11.  அவ்வப்ேபா� அல்ல� மற்றப� கார்�ற்� ெதாடர்பான அல்ல� கார்�ற்� அளிக்கப்பட்ட ச�ைக(கள்) ெதாடர்பாக அல்ல� அதன் 
விைளவாக எ�ம் சச்சர�கள் இ�ந்தால், அைவ மற்ற ப�திகளில் உள்ள நீதிமன்றம்/தீர்பாயங்க�க்� ஒத்த அல்ல� அேத ேபான்ற 
சட்ட எல்ைல இ�ந்தேபாதி�ம், �ம்பாயி�ள்ள த�தி வாய்ந்த நீதிமன்றம்/தீர்ப்பாயத்தின் சட்ட எல்ைலக்�ட்ப�ம்.  

12.  அட்ைட உ�ப்பின�க்� விக்ெகட்கள் த�திவாய்ந்த விதிப்� ஏற்பட்ட ெசல்�ப�யா�ம் கார்�ற்� வழங்கப்ப�ம். ேம�ம், கடைம 
தவறாமல் கார்� கட்டணம் ெச�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� தான் விக்ெகட்கள் வழங்கப்ப�ம். பின்னர் தி�ப்பப்ப�ம் 
விதிப்�க�க்� ரன்கள் ேசரா�. 

13.  கார்ைட பயன்ப�த்தி ச�ைகயின் கீழ் உள்ள பயன்கைள ெப�வதற்காக ேமாச� ெசய்தி�ப்ப� கண்�பி�க்கப்பட்டால், ஆர்பிஎல் 
வங்கி எந்த நபைர�ம் ச�ைகயின் பயன்கைள ெபற த�தியற்றவராக்�ம் உாிைம உண்�. 

14.  ஆர்பிஎல் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் விவாிக்கப்பட்�ள்ள வாசகம் அத்�மீறல் அல்ல� அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்� 
தவறான கணக்காக இ�ந்தால், அல்ல� இரத்� ெசய்ய இ�ப்ப� அல்ல� இரத்� ெசய்யப்பட்ட� அல்ல� த�ந்த ேததியில் தி�ம்ப 
ெபறப்பட்ட கார்�ற்� விக்ெகட்கள் ேசர்வ� அல்ல� மீட்ப� அ�மதிக்கப்பட மாட்டா�. ஆர்பிஎல் வங்கி ரன்கைள கணக்கி�வ� 
இ�தியான�, ��வான� மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெபா�ந்�ம். மற்�ம் ெவளிப்ப�த்�ம் தவ� இ�ந்தாலன்றி சச்சர� 
அல்ல� ேகள்விக்�ட்படா�.  

15.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல.  

16.  கார்ைட பயன்ப�த்�வ�, கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்திற்� ��தலாக அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏற்�க்ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் இைத �ாிந்�க்ெகாண்� 
இதற்� நிபந்தைனயின்றி கட்�ப்பட சம்மதிக்கிறார். அட்ைட நல்ல நிைலயில் இ�ந்� மற்�ம் �ைறந்தபட்ச கட்டண பாக்கி கட்டண 
இ�தி ேததிக்�ள் எங்கைள வந்தைடந்தால் தான் ச�ைக ெசல்�ப�யா�ம். 

17.  இந்த ச�ைகைய சாதகமாக்கிக் ெகாள்�ம் எந்த நப�ம் இதன் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ப�த்�, �ாிந்�க்ெகாண்�, 
ஏற்�ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம். 

18.  இந்த ச�ைகக்� ெபா�ந்�ம் எந்தெவா� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் சட்டம் அல்ல� ஒ�ங்��ைறயின் கீழ் 
சட்டவிேராதமான, தைட ெசய்யப்பட்ட, அல்ல� அ�ல்ப�த்த ��யாமல் இ�ந்தால் அைவ மீத�ள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகள் பயனற்� ேபாகாமல், இப்ப�ப்பட்ட சட்டவிேராதமான, விலக்கப்பட்ட, தைட ெசய்யப்பட்ட, அ�ல்ப�த்த 
��யாைவ ெசயலற்றதா�ம். 

 



ச�ைக 3:  
ஆர்பிஎல் வங்கி �ல்� ேடர்ெடவில் கிாிெகட் கார்� உ�ப்�ாிைம கட்டணத்ைத ெச�த்தி 4000 ரன்கள், �ல்� ேடர்ெடவில் சரக்� 
ெராக்கச் சீட்� �. 1000 அல்ல� விைளயாட்� உைடகள் ெராக்கச் சீட்� �. 1000-ற்� ெபறலாம். 
திட்டத்தின் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 

1.  அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் �றிப்பிட்�ள்ளப� எல்லா பாிவர்த்தைனக�க்�ம் விளம்பர ரன்கள் கிைடக்�ம். 
2.  இந்த ரன்கள் உ�ப்�ாிைம கட்டணம் ெச�த்தப்பட்டபின் வா�க்ைகயாளாின் கணக்கில் வர� ைவக்கப்ப�ம். 
3.  வர்த்தக நி�வனங்கள்/சங்கங்கள் (உதா, விசா, மாஸ்டர்கார்�) சமர்ப்பிக்�ம் இடப்பட்ட ேததியின் அ�ப்பைடயில் ெசல� 

கணக்கிடப்ப�ம்.  வர்த்தக நி�வனம் வர்த்தக ேததிைய அசல் வர்த்தக ேததியி��ந்� மாற்றி சமர்ப்பித்தால் அதற்� ஆர்பிஎல் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 

4.  விளம்பர ரன்கள் கிெர�ட் கார்�ன் �தல் பயன்பாட்�ன் 30 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் வர� ைவக்கப்ப�ம். 
5.  ஆர்பிஎல் வங்கி அவ்வேபா� �ன்னறிவிப்பின்றி ஆர்பிஎல் வங்கி �ல்� ேடர்ெடவில் கிாிெகட் கார்�ற்� (’கார்�”) அளிக்�ம் 

ச�ைகைய நீட்�க்க அல்ல� நீக்க உாிைம உண்�.  
6.  எந்த ேநரத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி �ன்னறிவிப்பின்றி எல்லா விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 

ேசர்க்க/மாற்றியைமக்க/தி�த்த/மாற்ற/சீர்ப�த்த அல்ல� ��ைமயாக அல்ல� ப�தியாக ேவ�ப�த்தி அவ்வப்ேபா� கார்�ல் 
அளிக்கப்ப�ம் ச�ைகக்� மற்ெறா� ச�ைக அளித்�, மாற்றீ� ெசய்த/நீக்கிய� ேபான்ற அல்ல� ேவ� விதமானதாக அல்ல� 
�ற்றி�மாக தி�ம்பெப�ம் உாிைம உண்�. 

7.  ச�ைக ெதாடர்பான எல்லா விஷயத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கியின் தீர்மானம் இ�தியான� மற்�ம் இ� எல்லா வைகயி�ம் 
ெபா�ந்�ம். 

8.  அவ்வப்ேபா� அல்ல� மற்றப� கார்�ற்� ெதாடர்பான அல்ல� கார்�ற்� அளிக்கப்பட்ட ச�ைக(கள்) ெதாடர்பாக அல்ல� அதன் 
விைளவாக எ�ம் சச்சர�கள் இ�ந்தால், அைவ மற்ற ப�திகளில் உள்ள நீதிமன்றம்/தீர்பாயங்க�க்� ஒத்த அல்ல� அேத ேபான்ற 
சட்ட எல்ைல இ�ந்தேபாதி�ம், �ம்பாயி�ள்ள த�தி வாய்ந்த நீதிமன்றம்/தீர்ப்பாயத்தின் சட்ட எல்ைலக்�ட்ப�ம். 

9.  அட்ைட உ�ப்பின�க்� ரன்கள் த�திவாய்ந்த விதிப்� ஏற்பட்ட ெசல்�ப�யா�ம் கார்�ற்� வழங்கப்ப�ம். ேம�ம், கடைம 
தவறாமல் கார்� கட்டணம் ெச�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� தான் ரன்கள் வழங்கப்ப�ம். பின்னர் தி�ப்பப்ப�ம் விதிப்�க�க்� 
ரன்கள் ேசரா�. 

10.  கார்ைட பயன்ப�த்தி ச�ைகயின் கீழ் உள்ள பயன்கைள ெப�வதற்காக ேமாச� ெசய்தி�ப்ப� கண்�பி�க்கப்பட்டால், ஆர்பிஎல் 
வங்கி எந்த நபைர�ம் ச�ைகயின் பயன்கைள ெபற த�தியற்றவராக்�ம் உாிைம உண்�. 

11.  ஆர்பிஎல் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் விவாிக்கப்பட்�ள்ள வாசகம் அத்�மீறல் அல்ல� அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்� 
தவறான கணக்காக இ�ந்தால், அல்ல� இரத்� ெசய்ய இ�ப்ப� அல்ல� இரத்� ெசய்யப்பட்ட� அல்ல� த�ந்த ேததியில் தி�ம்ப 
ெபறப்பட்ட கார்�ற்� ரன்கள் ேசர்வ� அல்ல� மீட்ப� அ�மதிக்கப்பட மாட்டா�. ஆர்பிஎல் வங்கி ரன்கைள கணக்கி�வ� 
இ�தியான�, ��வான� மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெபா�ந்�ம். மற்�ம் ெவளிப்ப�த்�ம் தவ� இ�ந்தாலன்றி சச்சர� 
அல்ல� ேகள்விக்�ட்படா�. 

12.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல.  

13.  கார்ைட பயன்ப�த்�வ�, கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்திற்� ��தலாக அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏற்�க்ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் இைத �ாிந்�க்ெகாண்� 
இதற்� நிபந்தைனயின்றி கட்�ப்பட சம்மதிக்கிறார். அட்ைட நல்ல நிைலயில் இ�ந்� மற்�ம் �ைறந்தபட்ச கட்டண பாக்கி கட்டண 
இ�தி ேததிக்�ள் எங்கைள வந்தைடந்தால் தான் ச�ைக ெசல்�ப�யா�ம்.  

14.  இந்த ச�ைகைய சாதகமாக்கிக் ெகாள்�ம் எந்த நப�ம் இதன் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ப�த்�, �ாிந்�க்ெகாண்�, 
ஏற்�ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம். 

15.  இந்த ச�ைகக்� ெபா�ந்�ம் எந்தெவா� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் சட்டம் அல்ல� ஒ�ங்��ைறயின் கீழ் 
சட்டவிேராதமான, தைட ெசய்யப்பட்ட, அல்ல� அ�ல்ப�த்த ��யாமல் இ�ந்தால் அைவ மீத�ள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகள் பயனற்� ேபாகாமல், இப்ப�ப்பட்ட சட்டவிேராதமான, விலக்கப்பட்ட, தைட ெசய்யப்பட்ட, அ�ல்ப�த்த 
��யாைவ ெசயலற்றதா�ம். 
�க் அைழப்�கள் மற்�ம் �க் ச�ைகக�க்கான விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்:  
திட்ட விவரங்கள்: �ல்� ேடர்ெடவில் அட்ைட உ�ப்பினரான உங்க�க்� பிரத்ேயாகமான நிகழ்�க�க்� அைழப்� கிைடக்�ம். 
�க் ச�ைககள்: �ல்� ேடர்ெடவில் அட்ைட உ�ப்பினரான உங்க�க்� பங்�தாரர் கைடகளில் தள்�ப� கிைடக்�ம். 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்: 

1.  இந்த ச�ைக உங்க�க்� வர்த்தக நி�வனங்கள்/திட்ட ேமலாளர்களால் மட்�ம் அளிக்கப்ப�கிற�. 
2.  �க் அைழப்பின் அைழப்�கள் சிறப்பான �யற்சியில் ெசய்யப்ப�ம். ஆர்பிஎல் வங்கி, ஒ� நிகழ்விற்� �ைறந்த எண்ணிக்ைகயில் 

தான் அைழப்�கள் இ�க்�ம் என்� ெதளிவாக்�கிற�.மற்�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி தன� தீர்மானத்தால் மட்�ம் �க்கட் வினிேயாகத்தின் 
த�திைய ��� ெசய்�ம்.   

 
 



3.  ஆர்பிஎல் வங்கி இந்த திட்டத்ைத அளிக்கவில்ைல, இந்த திட்டத்தின் கீழ் உத்தரவாதம்/வாக்��தி அளிக்கவில்ைல, மற்�ம் இந்த 
ச�ைகயின் வினிேயாகம், ேசைவ, ெபா�த்தம், விற்பைன, இ�ப்�, அல்ல� தரத்திற்� மற்�ம்/அல்ல� ெபா�ட்கள்/ேசைவக்� 
பிரதிநிதி அல்ல, மற்�ம் இதில் எழக்��ய நிதி இழப்�/ேசதத்திற்� உட்பட, ஆனால், அ� மட்�மல்லா� எதற்�ம் எந்தவிதத்தி�ம் 
ெபா�ப்பாகா�. 

4.  இந்த ச�ைக மற்�ம்/அல்ல� ெபா�ட்கள்/ேசைவயின் வினிேயாகம், ேசைவ, ெபா�த்தம், விற்பைன, இ�ப்�, அல்ல� தரம் 
ெதாடர்பான ஏதாவ� பிரச்சைனக்�ம், வங்கி எந்த தகவல் ெதாடர்�ம் அ�மதிக்கா�. 

5.  இந்த ச�ைகயின் கீழ் ெபற்ற ெபா�ள்/ேசைவயின் பயன்பா�/பயன்பா�ன்ைமயினால் அட்ைட உ�ப்பின�க்� ேநர�யாக அல்ல� 
மைற�கமாக ஏற்பட்ட அவதிகள் அல்ல� தனிப்பட்ட விதத்தில் ஏற்பட்ட காயங்கள் மற்�ம் எந்த விதமான இழப்� அல்ல� 
ேசதத்திற்�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி ெபா�ப்பாகா�. 

6.  எந்த ேநரத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி எ�த்� �ல அல்ல� மற்றப��ன்னறிவிப்பின்றி இந்த ச�ைகயின் விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகைள தி�ம்பப் ெபற/மாற்றியைமக்க ��ைமயான உாிைம உண்�. 

7.  ச�ைகைய ெப�வதற்�, கார்� தற்ேபாைதயதாக�ம், நல்ல நிைலயி�ம் இ�ந்தால் தான் ச�ைக ெபற இய�ம். 
8.  ச�ைக ெதாடர்பான எல்லா விஷயத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கியின் தீர்மானம் இ�தியான� மற்�ம் இ� எல்லா வைகயி�ம் 

ெபா�ந்�ம். 
9.  ச�ைக அல்ல� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ெதாடர்பான சச்சர�கள் �ம்பாய் நீதிமன்ற சட்ட எல்ைலக்�ட்பட்ட�. 

சச்சர�கள் ஏதாவ� இ�ந்தால், அைவ ந�வர் மற்�ம் சமரச சட்டம் 1996 (��ைமயாக தி�த்தப்பட்ட�) ஒ�க்கீட்�ன்ப� 
கட்�ப்ப�த்தப்ப�ம்.  

10.  ஒ�ேவைள ச�ைக, இந்த விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், மற்�ம் மற்ற ப�திகள் ெபா�ந்�ம் சட்டப்ப� தைட அல்ல� 
கட்�ப்ப�த்தப்பட்டால், ச�ைக மற்�ம்/அல்ல� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் (எ�வானா�ம்) சட்டத்திற்� ேதைவயான 
அளவிற்� இணங்கி தி�த்தப்ப�ம்.  

11.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தம், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக 
இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல.  

12.  இந்த ச�ைகைய சாதகமாக்கிக் ெகாள்�ம் எந்த நப�ம் இதன் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ப�த்�, �ாிந்�க்ெகாண்�, 
ஏற்�ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம். 

13.  இந்த ச�ைகக்� ெபா�ந்�ம் எந்தெவா� விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்சட்டம் அல்ல� ஒ�ங்��ைறயின் 
கீழ்சட்டவிேராதமான, தைட ெசய்யப்பட்ட, அல்ல� அ�ல்ப�த்த ��யாமல் இ�ந்தால்அைவ மீத�ள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகள்பயனற்� ேபாகாமல், இப்ப�ப்பட்ட சட்டவிேராதமான, விலக்கப்பட்ட, தைட ெசய்யப்பட்ட, அ�ல்ப�த்த 
��யாைவெசயலற்றதா�ம். 

31. ஆபிஎல் வங்கி பிளாட்�னம் �ைலட் கார்� –ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள்: 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
வரேவற்� ேபானஸ் 
கார்� வழங்கிய 60 நாட்க�க்�ள் கார்ைட பயன்ப�த்தி மற்�ம் உ�ப்�ாிைம கட்டணத்ைத ெச�த்தி 4000 ாிவார்� �ள்ளிகள் 
ெபறலாம்.  
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 

1.  கார்� வழங்கிய 60 நாட்க�க்�ள் கார்ைட பயன்ப�த்தி மற்�ம் உ�ப்�ாிைம கட்டணத்ைத ெச�த்திய பின் ேபானஸ் �ள்ளிகள் 
அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்கில் வர� ைவக்கப்ப�ம். 

2.  வர்த்தக நி�வனங்கள்/சங்கங்கள் (உதா, மாஸ்டர்கார்�) சமர்ப்பிக்�ம் இடப்பட்ட ேததியின் அ�ப்பைடயில் ெசல� 
கணக்கிடப்ப�ம்.  வர்த்தக நி�வனம் வர்த்தக ேததிைய அசல் வர்த்தக ேததியி��ந்� மாற்றி சமர்ப்பித்தால் அதற்� ஆர்பிஎல் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 

3.  கார்� பயன்ப�த்தி மற்�ம் கட்டணம் ெச�த்திய30 நாட்க�க்�ள் ேபானஸ் �ள்ளிகள் அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்கில் வர� 
ைவக்கப்ப�ம். 

4.  ஆர்பிஎல் வங்கி அவ்வேபா� �ன்னறிவிப்பின்றி ஆர்பிஎல் வங்கி பிளாட்�னம் ாிவார்ட்ஸ் கார்�ற்� (’கார்�”) அளிக்�ம் ச�ைகைய 
நீட்�க்க அல்ல� நீக்க உாிைம உண்�. 

5. எந்த ேநரத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி �ன்னறிவிப்பின்றி எல்லா விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 
ேசர்க்க/மாற்றியைமக்க/தி�த்த/மாற்ற/சீர்ப�த்த அல்ல� ��ைமயாக அல்ல� ப�தியாக ேவ�ப�த்தி அவ்வப்ேபா� கார்�ல் 
அளிக்கப்ப�ம் ச�ைகக்� மற்ெறா� ச�ைக அளித்�, மாற்றீ� ெசய்த/நீக்கிய� ேபான்ற அல்ல� ேவ� விதமானதாக அல்ல� 
�ற்றி�மாக தி�ம்பெப�ம் உாிைம உண்�. 

6.  அவ்வப்ேபா� அல்ல� மற்றப� கார்�ற்� ெதாடர்பான அல்ல� கார்�ற்� அளிக்கப்பட்ட ச�ைக(கள்) ெதாடர்பாக அல்ல� அதன் 
விைளவாக எ�ம் சச்சர�கள் இ�ந்தால், அைவ மற்ற ப�திகளில் உள்ள நீதிமன்றம்/தீர்பாயங்க�க்� ஒத்த அல்ல� அேத ேபான்ற 
சட்ட எல்ைல இ�ந்தேபாதி�ம், �ம்பாயி�ள்ள த�தி வாய்ந்த நீதிமன்றம்/தீர்ப்பாயத்தின் சட்ட எல்ைலக்�ட்ப�ம். 

 
 
 
 



 
7.  ஆர்பிஎல் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் விவாிக்கப்பட்�ள்ள வாசகம் அத்�மீறல் அல்ல� அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்� 

தவறான கணக்காக இ�ந்தால், அல்ல� இரத்� ெசய்ய இ�ப்ப� அல்ல� இரத்� ெசய்யப்பட்ட� அல்ல� த�ந்த ேததியில் தி�ம்ப 
ெபறப்பட்ட கார்�ற்� ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ேசர்வ� அல்ல� மீட்ப� அ�மதிக்கப்பட மாட்டா�. ஆர்பிஎல் வங்கி ரன்கைள 
கணக்கி�வ� இ�தியான�, ��வான� மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெபா�ந்�ம். மற்�ம் ெவளிப்ப�த்�ம் தவ� 
இ�ந்தாலன்றி சச்சர� அல்ல� ேகள்விக்�ட்படா�.  

8.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல. 

9.  கார்ைட பயன்ப�த்�வ�, கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்திற்� ��தலாக அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏற்�க்ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் இைத �ாிந்�க்ெகாண்� 
இதற்� நிபந்தைனயின்றி கட்�ப்பட சம்மதிக்கிறார்.  
அட்ைட நல்ல நிைலயில் இ�ந்� மற்�ம் �ைறந்தபட்ச கட்டண பாக்கி கட்டண இ�தி ேததிக்�ள் எங்கைள வந்தைடந்தால் தான் 
ச�ைக ெசல்�ப�யா�ம். 

ேகளிக்ைக வார இ�தி: வார இ�தியில் ெசய்யப்ப�ம் எல்லா ெசல�க�க்�ம் 2X ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ெபறலாம். 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
1.  2X ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் என்றால், 2 மடங்� �ள்ளிகள் என்பதா�ம். வார இ�தியில் ெசல� ெசய்�ம் ஒவ்ெவா� �. 100-ற்�ம் 

வா�க்ைகயாள�க்� 4 �ள்ளிகள் கிைடக்�ம். 
2.  வார இ�தி என்றால் சனிக்கிழைம மற்�ம் ஞாயிற்�க்கிழைம மட்�ம் தான் என்� விளக்கப்ப�கிற�. 
3.  வர்த்தக நி�வனங்கள்/சங்கங்கள் (உதா, மாஸ்டர்கார்�) சமர்ப்பிக்�ம் இடப்பட்ட ேததியின் அ�ப்பைடயில் ெசல� 

கணக்கிடப்ப�ம்.  வர்த்தக நி�வனம் வர்த்தக ேததிைய அசல் வர்த்தக ேததியி��ந்� மாற்றி சமர்ப்பித்தால் அதற்� ஆர்பிஎல் வங்கி 
ெபா�ப்பாகா�. 

4.  ஆர்பிஎல் வங்கி அவ்வேபா��ன்னறிவிப்பின்றி ஆர்பிஎல் வங்கி பிளாட்�னம் ாிவார்ட்ஸ் கார்�ற்� (’கார்�”) அளிக்�ம் ச�ைகைய 
நீட்�க்க அல்ல� நீக்க உாிைம உண்�. 

5.  எந்த ேநரத்தி�ம் ஆர்பிஎல் வங்கி�ன்னறிவிப்பின்றி கார்�ல் அளிக்கப்ப�ம் இந்த ச�ைகைய 
ேசர்க்க/மாற்றியைமக்க/தி�த்த/மாற்ற/சீர்ப�த்த அல்ல� எல்லா விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ேவ�ப�த்தி அல்ல� 
கார்�ல் அவ்வப்ேபா� ச�ைக(கள்)-�டன் மற்ெறா� ச�ைக அளிப்ப�, இைத ேபான்ற அல்ல� ேவ� விதமானைத ��ைமயாக 
அல்ல� ப�தியாக மாற்றீ�/நீக்கப்பட்ட ச�ைகயா�ம் அல்ல� இல்லாவிட்டா�ம்  அல்ல� �றப்ப�ம் ச�ைகைய �ற்றி�மாக 
தி�ம்பெப�ம் உாிைம உண்�. 

6.  அவ்வப்ேபா� அல்ல� மற்றப� கார்�ற்� ெதாடர்பான அல்ல� கார்�ற்� அளிக்கப்பட்ட ச�ைக(கள்) ெதாடர்பாக அல்ல� அதன் 
விைளவாக எ�ம் சச்சர�கள் இ�ந்தால், அைவ மற்ற ப�திகளில் உள்ள நீதிமன்றம்/தீர்பாயங்க�க்� ஒத்த அல்ல� அேத ேபான்ற 
சட்ட எல்ைல இ�ந்தேபாதி�ம், �ம்பாயி�ள்ள த�தி வாய்ந்த நீதிமன்றம்/தீர்ப்பாயத்தின் சட்ட எல்ைலக்�ட்ப�ம். 

7.  அட்ைட உ�ப்பின�க்� த�திவாய்ந்த விதிப்� ஏற்பட்ட ெசல்�ப�யா�ம் கார்�ற்� ாிவார்ட் �ள்ளிகள் வழங்கப்ப�ம். ேம�ம், 
கடைம தவறாமல் கார்� கட்டணம் ெச�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� தான் ாிவார்ட் �ள்ளிகள் வழங்கப்ப�ம். பின்னர் 
தி�ப்பப்ப�ம் விதிப்�க�க்� ாிவார்ட் �ள்ளிகள் ேசரா�.  

8.  ஆர்பிஎல் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் விவாிக்கப்பட்�ள்ள வாசகம் அத்�மீறல் அல்ல� அட்ைட உ�ப்பினாின் கணக்� 
தவறான கணக்காக இ�ந்தால், அல்ல� இரத்� ெசய்ய இ�ப்ப� அல்ல� இரத்� ெசய்யப்பட்ட� அல்ல� த�ந்த ேததியில் தி�ம்ப 
ெபறப்பட்ட கார்�ற்� ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் ேசர்வ� அல்ல� மீட்ப� அ�மதிக்கப்பட மாட்டா�. ஆர்பிஎல் வங்கி ரன்கைள 
கணக்கி�வ� இ�தியான�, ��வான� மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பின�க்� ெபா�ந்�ம். மற்�ம் ெவளிப்ப�த்�ம் தவ� 
இ�ந்தாலன்றி சச்சர� அல்ல� ேகள்விக்�ட்படா�. 

9.  கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், ச�ைக விதி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, மாற்�வதற்�/தவறாக்�வதற்காக அல்ல. 

10.  கார்ைட பயன்ப�த்�வ�, கார்ைட கட்�ப்ப�த்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்திற்� ��தலாக அட்ைட உ�ப்பினர் இந்த 
விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏற்�க்ெகாண்டதாக க�தப்ப�ம் மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் இைத �ாிந்�க்ெகாண்� 
இதற்� நிபந்தைனயின்றி கட்�ப்பட சம்மதிக்கிறார். அட்ைட நல்ல நிைலயில் இ�ந்� மற்�ம் �ைறந்தபட்ச கட்டண பாக்கி கட்டண 
இ�தி ேததிக்�ள் எங்கைள வந்தைடந்தால் தான் ச�ைக ெசல்�ப�யா�ம். 

32.  ��ப்பித்தல்/கணக்� மாற்றல் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 
1.  கார்� ��ப்பித்தல்/கணக்� மாற்றல் ஆர்பிஎல் வங்கி, கிெர�ட் கார்� உ�ப்பினர்(கள்) (”கார்� உ�ப்பினர்”) ஆர்பிஎல் வங்கி 

�மிெடட் (”ஆர்பிஎல் வங்கி”) தீர்மானித்த ேதைவயான மற்�ம் ேபா�மான அ�ப்பைடைய நிைறேவற்ற ேவண்�ம். கார்� 
��ப்பித்தல்/கணக்� மாற்றல், கார்� கணக்� நல்ல நிைலயில் மற்�ம் தவறானதாக இல்லாமல் இ�ந்தால் ெசயள்ப�த்தப்ப�ம். 

2.  ெவற்றிகரமாக ��பிக்கப்பட்ட பின் ஆர்பிஎல் வங்கியின் பதிேவட்�ல் பதி� ெசய்த விலாசத்திற்� �திய கார்� அ�ப்பி 
ைவக்கப்ப�ம். 

3.  ��ப்பித்த/மாற்றப்பட்ட கணக்கின் கார்� எண், சிவிவி (கார்� ெவாிபிேகஷன் ேவல்�) மற்�ம் காலாவதியா�ம் ேததி, இ�க்�ம் 
கார்���ந்� வித்தியாசமாக இ�க்�ம். 

 



4.  �திய கார்� பயன்ப�த்தப்பட்ட 48 மணி ேநரத்திற்�ள் பைழய கார்� ெசய�ழக்கச் ெசய்யப்ப�ம். 
5.  அட்ைட உ�ப்பினர்கள் அவர்கள� பைழய கிெர�ட் கார்�ன் (உன் மற்�ம் பின்) நகைல ைவத்�க்ெகாள்ள ேதைவப்ப�ம். 

ஏெனன்றால், ஒ�ேவைள அைத பயன்ப�த்தி ஏதாவ� ாிசர்ேவஷன்/நைடெபறவி�க்�ம் பிரயாணத்தின் விமான �க்கட் �க் 
ெசய்தி�க்கலாம். 

6.  கார்� ��ப்பித்தல்/கணக்� மாற்றல் ெசய்�ம் ேபா� பைழய கார்�ல் ெசய்யப்பட்ட பாிவர்த்தைனகள் பிாித்� ெச�த்த 
மாற்றப்படவில்ைல என்றால், கார்� ��ப்பித்தல்/கணக்� மாற்றல் ெசய்த பின் மாற்ற ��யா�. 

7.  கார்�ன் எல்லா பாக்கி�ம் ஈஎம்ஐ வசதி, கடன், பாக்கி மாற்றல், அல்ல� காப்�� உட்பட, பைழய கார்�ல் உள்ளைவ �திய 
கார்�க்� மாற்றப்ப�ம். 

8.  அட்ைட கணக்கில் உள்ள எல்லா நிைல கடைளக�ம் மற்�ம் ஈசிஎஸ் ஆைணக�ம் காலாவதிய�ம் மற்�ம் அட்ைட உ�ப்பினர் 
அைத மீண்�ம் ெதாடங்க ேவண்�ம். 

9.  கிெர�ட் கார்� பின் மற்�ம் �-பின் �திய கார்�ற்� மீண்�ம் அைமக்கப்பட ேவண்�ம். 
10.  ஆட்-ஆன் கார்� ஏதாவ� இ�ந்தால் அ��ம் �திய கார்�ற்� மாற்றப்ப�ம். ஆட்-ஆன் கார்�ற்�ம் கிெர�ட் கார்ட் பின் மீண்�ம் 

அைமக்கபட ேவண்�ம். 
11.  இப்ேபா� உள்ள கார்�ல் உள்ள ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகள் �திய கார்�ற்� 1:1 விகிதத்தில் மாற்றப்ப�ம். 
12.  ��ப்பித்த பின் அட்ைட உ�ப்பினர் �திய கார்�ன் அம்சத்தின்ப� தான் ாிவார்ட் �ள்ளி ெபறலாம் மற்�ம் ாிவார்ட்ஸ் �ள்ளிகளின் 

மீட்� �திய கார்�ல் தான் ெசய்யப்ப�ம். 
13.  �திய கார்�ல் கடன் மற்�ம் ெராக்கத்தின் வரம்� இ�க்�ம் கார்�ன் அள� தான் இ�க்�ம். 
14.  ��ப்பித்த பின் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் �றிப்பிட்�ள்ளப�, �திய கார்�ன் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் 

கட்�ப்ப�த்�ம். 
15.  ஆர்பிஎல் வங்கி கார்� ��ப்பித்தைல தி�ம்ப ெபறலாம் மற்�ம் இங்� �றிப்பிட்�ள்ள எந்த விதி�ைறகள் மற்�ம் 

நிபந்தைனகைள�ம் அதன் தனிப்பட்ட வி�ப்பத்தால் தி�த்�ம் உாிைம உண்�. 
16.  ேசைவ ெபற்றதற்காக ேநர� பற்� ைவப்பதற்� நிைல கட்டைள அளிக்கப்பட்�ள்ள �ன்றாம் தரப்பின�க்� �திய கார்� எண்ைண 

ெதாிவிப்ப�அட்ைட உ�ப்பினாின் கடைமயா�ம். 
17.  ��ப்பித்த பின் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் அளித்�ள்ள �திய கார்�ன் விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ெபா�ந்�ம். 
18.  இங்� இ�க்�ம் எ��ம் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் உள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� பாரபட்சம் அல்ல� 

பாதிப்ைப ஏற்ப�த்தா�. இங்� உள்ள ெசாற்கள் மற்�ம் ெவளிபா�கள் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் உள்ள விதி�ைறகள் 
மற்�ம் நிபந்தைனகளின் அேத அர்த்தத்தில் இ�க்�ம்.இந்த திட்டத்தின் விதிகள் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தத்தில் உள்ள 
விதிக�க்� இைணப்பாக இ�க்�ேமயன்றி, அைத �ைறக்கா�. 

33.  தீர்ப்பதற்� உாிைம/வங்கியாளாின் பற்��ைம: 
33.1.  இந்த ஒப்பந்தத்தின்ப�, எந்த காரணத்திற்காவ� உங்களால் கிெர�ட் கார்� பாக்கி ெச�த்�வதில் தாமதம் அல்ல� தீர்க்க 

��யவில்ைல என்றால், அவ்வப்ேபா� வங்கியின் ெபா�ப்பில் இ�க்�ம் ெசாத்�, உைடைம உட்பட அ� மட்�மல்லா�, ேசமிப்� 
கணக்�(கள்), நடப்� கணக்�(கள்), ைவப்� ெதாைக(கள்), எங்களிடம் தனியாக அல்ல� இைணந்�, ஏதாவ� கணக்கிற்� வங்கி 
உங்க�க்� அளிக்க ேவண்�ய ஏதாவ� ெதாைகைய ைவத்� இப்ப�ப்பட்ட பாக்கிைய தீர்க்க அல்ல� சாிகட்ட நீங்கள் வங்கிக்� 
ெவளிப்பைடயாக மற்�ம் நிபந்தைன இல்லாமல் அங்கீகாரம் அளிக்க ேவண்�ம். சட்டப� வங்கியின் ெபா�ப்பில் இ�க்�ம் உங்கள் 
உைடைமகள் எல்லாவற்றிற்�ம் வங்கிக்� பற்�ாிைம இ�க்�ம். 

34. விலக்�/உடன்பா� 
34.1.  இந்த ஒப்பந்தம் அல்ல� மற்ற ஒப்பந்தங்கள் அல்ல� ஆவணத்தில் ஏற்ப�ம் தவ�க்� வங்கி தன� உாிைம, அதிகாரம் அல்ல� 

தீர்ைவ பிரேயாகிப்பதில் தாமதம் அல்ல� விட்�ப்ேபாவைத, இந்த உாிைம, ச�ைக, அதிகாரம், அல்ல� தீர்� விலக்கல் அல்ல� 
தவ�க்� உடன்பா� என்� க�தபடக் �டா� அல்ல� வங்கியின் ெசயல்பா� அல்ல� ெசயல்படாமல் இ�ப்ப� பிற� மீண்�ம் 
நடக்க அல்ல� இேத ேபால் நடப்ப� வங்கியின் உாிைம, அதிகாரம் அல்ல� தீர்ைவ பாதிக்க அல்ல� ெசய�ழக்க ெசய்யா�.   

35. ந�வர் தீர்ப்�: 
35.1. இந்த ஒப்பந்தத்தி��ந்� அல்ல� இதன் ெதாடர்பாக எ�ம் தகரா�, சச்சர�, அல்ல� ேகாாிக்ைக, அல்ல� �ேராகம், நீக்கம், அல்ல� 

ெசல்�ப�யா�ம் காலம், அவ்வப்ேபா� தி�த்தப்பட்ட ந�வர் மற்�ம் சமரச சட்டம் 1996-ன் கீழ் வங்கியின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
அதிகாாியால் நியமிக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட ந�வாிடம் சச்சர� �றிப்பிடப்பட்� தீர்க்கப்ப�ம். ந�வர் அமர்� இந்தியாவின் �ம்பாயில் 
இ�க்�ம். ந�வர் நடவ�க்ைககள் ஆங்கில ெமாழியில் இ�க்�ம். 

36. சட்ட எல்ைல மற்�ம் கட்�ப்ப�த்�ம் சட்டம்: 
36.1.  இந்த அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்ப்ந்தத்தால் மற்�/அல்ல� ெதாடர்பாக எ�ம் எல்லா சச்சர�க�ம் இந்தியாவின், �ம்பாயில் உள்ள 

பிரத்ேயாகமான சட்ட எல்ைலயில் உள்ள த�திவாய்ந்த நீதிமன்றத்திற்�ட்ப�ம். எனி�ம், இ� ஆர்பிஎல் வங்கி மற்ற த�திவாய்ந்த 
நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் ெசய்ய/நடவ�க்ைக எ�க்�ம் உாிைமைய த�க்கா�. 

36.2.  இந்த ஒப்பந்தம் இந்திய சட்டத்தால் கட்�ப்ப�த்தப்ப�ம். 
 
 
 
 



37. �றிப்�கள்: 
37.1.  பா�னத்திற்� �றிப்பாக எல்லா பா�ன�ம் உட்ப�ம் மற்�ம் அேத ேபால் ஒற்ைற இலக்க எண்ணிற்� �றிப்பாக இரட்ைட இலக்க 

எண் �ழ�க்� ஏற்றப� உட்ப�ம். 
38. ஏற்�க்ெகாள்�தல்: 
38.1.  நீங்கள் அட்ைட உ�ப்பினர் ஒப்பந்தம் மற்�ம் மிக�ம் �க்கியமாக விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் ��வைத�ம் ப�த்� 

�ாிந்�க்ெகாண்�ர்கள் மற்�ம் இதில் �றிப்பிடப்ப�ள்ள நிபந்தைனக�க்� கட்�ப்பட அமதிக்கிறீர்கள். 
38.2.  நீங்கள் கிெர�ட் கார்� ெதாடர்�ள்ள விதி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மற்�ம் மற்ற ஆவணங்கள் உங்க�க்� �ாி�ம் ெமாழியில் 

விளக்கப்பட்�ள்ளைத மற்�ம் பல்ேவ� வாசகங்கைள ��ைமயாக �ாிந்�க்ெகாண்டதாக 
ஒப்�க்ெகாள்கிறீர்கள்.வா�க்ைகயாள�க்� வங்கியின் கடைமயின் �றி�� எங்கள் வைலதளம் www.rblbank.com –ல் 
இ�க்கிற�.�றி�ட்�ன் நகல் வங்கியின் எந்த கிைளயி�ம் கிைடக்�ம் அல்ல� அைத 24-மணி ேநர �ங்க இலவச ெதாைலேபசியில் 
உங்க�க்� மின்னஞ்ச�ல் அ�ப்�ம்ப� ேகட்கலாம். 

38.3.  இந்த எம்ஐ�சி ஜனவாி 1, 2015-ன்ப� ெசல்�ப�யா�ம். அவ்வப்ெபா� எம்ஐ�சிதி�த்தப்ப�ம் மற்�ம் எம்ஐ�சியின் �திய 
பதிப்பிற்� எங்கள் வைலதளம் www.rblbank.com- ல் காண�ம். 

 


