
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ ಷರತುತುಗಳು ಮತುತು ನಿಬಯಂಧನೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಕೆೊಯ್ಲಿನ 

ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ



ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಡುದಾರರ�ೇ,

ಬಿಒಬಿ ಫ�ೈನಾನ್ಷಿಯಲ್  ಸ�ೊಲೊಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ�ಡ್ (ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ) 

ಕ್ಟ್ಂಬಕ�ಕೆ ನಾವು ನ್ಮ್ಮನ್ನು ಸಾವಾಗತ್ಸ್ತ�ತೇವ� ಮತ್ತ ನ್ಮಗ� ಸ�ೇವ� 

ಸಲಿಲಿಸಲ್ ನಮಗ� ಅವಕಾಶ ನ್ೇಡಿದ್ದಕಾಕೆಗಿ ಧನಯೂವಾದಗಳು.

ಕ�ಳಗಿನ ಪುಟಗಳು ನ್ಮ್ಮ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಗಾಗಿ “ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ 

ಷರತುತುಗಳು ಮತುತು ನಿಬಯಂಧನೆಗಳನು್ನ” (ಎಯಂಐಟಿಸಿ) ಒಳಗ�ೊಂಡಿವ�. 

ಷರತ್ತಗಳು ಮತ್ತ ನ್ಬಂಧನ�ಗಳು ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ವಿವ�ೇಚನ�ಗ� 

ಮತ್ತ/ಅಥವಾ ಕಾಲಕಾಲಕ�ಕೆ ನ್ಯಂತರೆಕರ್ ನ್ೇಡಿದ 

ಮಾಗಡುಸೊಚಿಗಳ ಪರೆಕಾರ ಬದಲಾವಣ�ಗ� ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತತವ�. ಅಂತಹ 

ಬದಲಾವಣ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ನವಿೇಕರಿಸಿದ ಎಂಐಟ್ಸಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ 

ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ ನಲಿಲಿ ಅಪ್ ಲ�ೊೇಡ್ ಮಾರಲಾಗ್ತತದ�. ಎಂಐಟ್ಸಿ www.

bobfinancial.com ನಲಿಲಿಯೊ ಲಭಯೂವಿದ�.

ಎಂಐಟ್ಸಿಯನ್ನು www.bobfinancial.com ನಲಿಲಿ ತ್ಳಿಸಿರ್ವಂತ� 

ಕಾರ್ಡುದಾರ ಒಪ್ಂದದ ಜ�ೊತ�ಯಲಿಲಿ ಓದಬ�ೇಕ್ ಮತ್ತ 

ಅಥಡುಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕ್.

ಉನನುತ್ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ನ ಉತ್ನನು ವ�ೈಶಿಷಟಿ್ಯಗಳು ಮತ್ತ ಪರೆಮ್ಖ 

ಷರತ್ತಗಳು ಮತ್ತ ನ್ಬಂಧನ�ಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಹ�ಚಿಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ 

ದಯವಿಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ www.bobfinancial.com ನಲಿಲಿ 

ಉನನುತ್ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಪುಟವನ್ನು ನ�ೊೇಡಿ.

ನಮ್ಮ ಅತ್ಯೂತತಮ ಸ�ೇವ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ನ್ಮಗ� ಭರವಸ� ನ್ೇರ್ತ�ತೇವ� ಮತ್ತ 

ದಿೇರ್ಡುವಧಿಯ ಸಂಬಂಧಕಾಕೆಗಿ ಎದ್ರ್ ನ�ೊೇರ್ತ್ತದ�್ದೇವ�.
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ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಷರತುತುಗಳು ಮತುತು 
ನಿಬಯಂಧನೆಗಳು

1. ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತುತು ಬೆಲೆಗಳು (ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸವಾಂತ ವಿವ�ೇಚನ�ಯಂದ 

ಕಾಲಕಾಲಕ�ಕೆ ಬದಲಾವಣ�ಗ� ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತತದ�)

a) ಮೊದಲ ವಷ್ಷದ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತುತು ವಾರ್್ಷಕ ಶುಲ್ಕಗಳು

 ಈ ಶ್ಲಕೆ/ಬ�ಲ�ಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾಡ್ಡು ಗಳಿಗ� ಬದಲಾಗ್ತತವ�. ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಗ� 

ಅರ್ಡು ಸಲಿಲಿಸ್ವ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಅನವಾಯವಾಗ್ವ ಶ್ಲಕೆವನ್ನು ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗ� 

ತ್ಳಿಸಲಾಗ್ತತದ�. ಇದಲಲಿದ�, ಅನವಾಯವಾಗ್ವ ಶ್ಲಕೆವನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ 

ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಗ� ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತತದ� ಮತ್ತ ಬಿಲ್ ನಲಿಲಿ 

ಸೊಚಿಸಲಾಗ್ತತದ�. (“ಶ್ಲಕೆಗಳ ಸ್ಂಕ” ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ವಿವರಗಳು). 

ಶ್ಲಕೆದಲಿಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಮನಾನುಗಳನ್ನು ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸವಾಂತ 

ವಿವ�ೇಚನ�ಯಂದ ನ್ೇರಬಹ್ದ್.

b)  ಸೆೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು

i.  ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗ� ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಒದಗಿಸಿದ ಸ�ೇವ�ಗಳಿಗ� ಮತ್ತ/ಅಥವಾ 

ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಪಾವತ್ಗಳಲಿಲಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ವ 

ಡಿೇಫಾಲ್ಟಿ ಗಳು/ವಿಳಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಅನವಾಯವಾಗ್ವ 

ದರಗಳಲಿಲಿ ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳನ್ನು ಪಾವತ್ಸ್ತಾತರ�.

ii. ಕಾಲಕಾಲಕ�ಕೆ ಯಾವುದ�ೇ/ಎಲಾಲಿ ಶ್ಲಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಬ�ಲ�ಗಳನ್ನು 

ಬದಲಾಯಸ್ವ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ೊಸ ಶ್ಲಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಬ�ಲ�ಗಳನ್ನು 

ಪರಿಚಯಸ್ವ ಹಕಕೆನ್ನು ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಪರೆತ�ಯೂೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ�. 

ಶ್ಲಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಬ�ಲ�ಗಳಲಿಲಿನ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಕನ್ಷ್ಠ 30 

ದಿನಗಳ ಮ್ಂಚಿತವಾಗಿ ಸೊಚನ�ಯನ್ನು ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗ� ನ್ೇರ್ವ ಮೊಲಕ 

ಅದ್ ಸೊಕತವ�ಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಬಹ್ದ್. ಹ�ೇಳಲಾದ ಬದಲಾವಣ�ಯನ್ನು 

ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ ಮೊಲಕ ಪರೆತ�ಯೂೇಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗ� 

ಸೊಚಿಸಬಹ್ದ್/ಸಂವಹಿಸಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ಸ್ಷಟಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�.

iii) ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ಬಾಕಿ ಇರ್ವ ಮೊತತದ 

ಮೇಲ� ಅನವಾಯವಾಗ್ವ ದರದಲಿಲಿ ಸಂಪೂರಡುವಾಗಿ ಪಾವತ್ಸ್ವವರ�ಗ� 

ನ್ಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದ್ ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತತದ�.

iv) ಇವುಗಳ ಮೇಲ� ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳು ಸಹ ಇರ್ತತವ�

a.  ಒಟ್ಟಿ ಬಾಕಿಯನ್ನು ನ್ಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ�ೊಳಗ� ಪಾವತ್ಸದಿದ್ದರ� ಹ�ೊಸ 

ಖರಿೇದಿಗಳು.
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b.  ಮಿತ್ಯನ್ನು ಮಿೇರ್ವುದ್ - ಮಂಜೊರಾದ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಯನ್ನು 

ಮಿೇರಿದ ಬಾಕಿಯ ಮೇಲ� ಅಥವಾ ರದ್್ದಪಡಿಸಿದ/ಸರ�ಂರರ್ ಮಾಡಿದ 

ಕಾಡ್ಡು ನ ಸಂದಭಡುದಲಿಲಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಒಟ್ಟಿ ಬಾಕಿಯ ಮೇಲ� ಶ್ಲಕೆವು 

ಅನವಾಯವಾಗ್ತತದ�.

 v) ಪಾವತ್ಸಬ�ೇಕಾದ ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆವನ್ನು ಪರೆತ್ ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್ ಅವಧಿಯ 

ಕ�ೊನ�ಯ ದಿನಾಂಕದಂದ್ ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಗ� ಡ�ಬಿಟ್ ಮಾರಲಾಗ್ತತದ� ಮತ್ತ 

ಬಿಲ್ ನಲಿಲಿ ಸೊಚಿಸಲಾಗ್ತತದ�.

vi) ಕಾಡ್ಡು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರಡುವಾಗಿ ತ�ರವುಗ�ೊಳಿಸ್ವವರ�ಗ� ಸ�ೇವಾ 

ಶ್ಲಕೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

vii) ಅನವಾಯವಾಗ್ವ ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳಿಗಾಗಿ “ಶ್ಲಕೆಗಳ ಸ್ಂಕ” ವಿಭಾಗವನ್ನು 

ನ�ೊೇಡಿ.
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ಶುಲ್ಕಗಳ ಸುಯಂಕ
ಕಾಲಕಾಲಕ�ಕೆ ಬಿಒಬಿ ಫ�ೈನಾನ್ಷಿಯಲ್  ಸ�ೊಲೊಯೂಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ�ಡ್ ನ ಸವಾಂತ 

ವಿವ�ೇಚನ�ಯಂದ ಬದಲಾವಣ�ಗ� ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತತದ�. ಅನವಾಯಸ್ವ ಇತ್ತೇಚಿನ ದರಗಳು/

ಶ್ಲಕೆಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟಿ www.bobfinancial.com ಅನ್ನು ನ�ೊೇಡಿ

ಶುಲ್ಕಗಳು / ಬೆಲೆಗಳು ಪಾ್ರಥಮಿಕ

ಮೊದಲ ವಷ್ಷದ ಶುಲ್ಕ 

(ಮೊದಲ ಸೆಟೇಟ್ ಮಯಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 

ವಿಧಿಸಿರುವುದು)

ರ್ೇವಿತಾವಧಿಯವರ�ಗ� ಉಚಿತ

ವಾರ್್ಷಕ ಶುಲ್ಕ ಅನವಾಯಸ್ವುದಿಲಲಿ

ಬಡಿಡಿ ರಹಿತ ಅವಧಿ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಕಿ ಇಲಲಿದಿದ್ದಲಿಲಿ 20 ರಿಂದ 

50 ದಿನಗಳು

ಬಾಕಿ ಇರ್ವ ಕನ್ಷ್ಠ ಮೊತತ* ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಬಾಯೂಲ�ನ್ಸ್ ನ 5% ಅಥವಾ 

`100 ಯಾವುದ್ ಹ�ಚ�ೊಚಿೇ ಅದ್ (ಸಾಮಾನಯೂ 

ಕಾಡ್ಡು ಗಳ ಸಂದಭಡುದಲಿಲಿ). ಅನ್ಯಮಿತ 

ಪಾವತ್ಗಳ ಸಂದಭಡುದಲಿಲಿ ಕನ್ಷ್ಠ ಮೊತತದ 

ಬಾಕಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹ್ದ್***

ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳು

ಉನನುತ್ಗ� ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳು ತ್ಂಗಳಿಗ� 1.50% ಅಂದರ� ವಷಡುಕ�ಕೆ 18.00%.

ನಕಲಿ ಬಿಲ್ ಪರೆತ್ ಬಿಲ್ ಗ� ` 25/-

ವಾಪಸಾತ್ ಶ್ಲಕೆಗಳನ್ನು 

ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ

ಚ�ಕ್ ಮೊತತದ 2% ಅಥವಾ `450, ಯಾವುದ್ 

ಹ�ಚ�ೊಚಿೇ ಅದ್

ಸರಕ್ ಮತ್ತ ಸ�ೇವಾ ತ�ರಿಗ� 

(ರ್ಎಸ್ ಟ್)

18%## (ಎಲಾಲಿ ಶ್ಲಕೆಗಳು, ಬಡಿಡಿ ಮತ್ತ ಇತರ 

ಶ್ಲಕೆಗಳಿಗ� ಅನವಾಯಸ್ತತದ�)

ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಯನ್ನು ಮಿೇರಿದ 

ಶ್ಲಕೆಗಳು

ಮಂಜೊರಾದ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಗಿಂತ ಹ�ಚಿಚಿನ ಮತ್ತ 

ಮೇಲಿನ ಮೊತತದ 2.5% ಅಥವಾ ` 600, 

ಯಾವುದ್ ಹ�ಚ�ೊಚಿೇ ಅದ್*

ಕಾಡ್ಡು ಬದಲಿಸ್ವಿಕ� 

ಶ್ಲಕೆಗಳು

ಪರೆತ್ ಕಾಡ್ಡು ಗ� `100/-

ಚಾರ್ಡು ಸಿಲಿಪ್ 

ಮರ್ಪಡ�ಯ್ವಿಕ� ಶ್ಲಕೆಗಳು
`250/- ಪರೆತ್ ಚಾರ್ಡು ಸಿಲಿಪ್

ಮಿತ್ ವಧಡುನ� ಶ್ಲಕೆವಿಲಲಿ
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ವಿಳಂಬ ಪಾವತ್ ಶ್ಲಕೆಗಳು ಸೆಟೇಟ್ ಮಯಂಟ್ ಬಾ್ಲೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕಗಳು

` 100 ಕಿಕೆಂತ ಕಡಿಮ

` 101 ರಿಂದ `500 ವರ�ಗ�

` 501 ರಿಂದ ` 1,000 ವರ�ಗ�

` 1,001 ರಿಂದ ` 10,000 ವರ�ಗ�

` 10,001 ರಿಂದ ` 25,000 ವರ�ಗ�

 ̀25,001 ರಿಂದ  ̀50,000 ವರ�ಗ�

` 50,000 ಕಿಕೆಂತ ಹ�ಚ್ಚಿ

ಇಲಲಿ

` 100
` 400
` 600
` 800
` 1,110
` 1,300

* ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ ಅನ್ನು ನ�ೊೇಡಿ: www.bobfinancial.com

* ರ್ಎಸ್ ಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹಿಂತ್ರ್ಗಿಸಲಾಗಿಲಲಿ. ಹ�ಚ್ಚಿವರಿ ಶ್ಲಕೆ ವಿನಾಯತ್ಗ� 

ಅಹಡುವಾಗಿರ್ವ ಇಂಧನ ವಹಿವಾಟ್ಗಳು ರಿವಾಡ್ಡು ಪಾಯಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ವುದಿಲಲಿ. 

ಇಂಧನ ಕ�ೇಂದರೆ ಮತ್ತ ಅವುಗಳ ಸಾವಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ�ೊಳು್ಳವ ಬಾಯೂಂಕ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 

ಇಂಧನ ಹ�ಚ್ಚಿವರಿ ಶ್ಲಕೆದ ದರವು ಬದಲಾಗಬಹ್ದ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟಿ ಗಮನ್ಸಿ. 

ವಾಯೂಪಾರಿಗ� ಟಮಿಡುನಲ್ ಒದಗಿಸ್ವ ಸಾವಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ�ೊಳು್ಳವ ಬಾಯೂಂಕ್ ನ್ಂದ ಹ�ಚ್ಚಿವರಿ 

ಶ್ಲಕೆವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತತದ�. ಚಾರ್ಡು ಸಿಲಿಪ್ ನಲಿಲಿನ ಇಂಧನ ವಹಿವಾಟ್ನ ಮೌಲಯೂವು ಕ�ರೆಡಿಟ್ 

ಕಾಡ್ಡು ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್ ಗಿಂತ ಭಿನನುವಾಗಿರ್ತತದ� ಎಂಬ್ದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟಿ ಗಮನ್ಸಿ. 

ಏಕ�ಂದರ� ವಹಿವಾಟ್ನ ನಂತರ ಸಾವಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ�ೊಳು್ಳವ ಬಾಯೂಂಕ್  ಇಂಧನ ಸರ್ ಚಾರ್ಡು 

ಮತ್ತ ರ್ಎಸ್ ಟ್ಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತತದ�.

*** ಪಾವತ್ಸದ ಅವಧಿ 0 ರಿಂದ 1 ತ್ಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರ್ವ ಕನ್ಷ್ಠ 
ಮೊತತ ಒಟ್ಟಿ ಬಾಕಿಯ 5%
2 ರಿಂದ 3 ತ್ಂಗಳುಗಳು ಒಟ್ಟಿ ಬಾಕಿಯ 10%
4 ರಿಂದ 6 ತ್ಂಗಳುಗಳು ಒಟ್ಟಿ ಬಾಕಿಯರ್ವ 15% 

## ಚಾಲಿತಯಲಿಲಿರ್ವ ಸಕಾಡುರದ ಮಾಗಡುಸೊಚಿಗಳ ಪರೆಕಾರ 

c)  ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಗೆ್ರೇಸ್ ಅವಧಿ

  ವಹಿವಾಟ್ನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕಾಡ್ಡು ನಲಿಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿಲಲಿದಿದ್ದರ� ಬಡಿಡಿ ರಹಿತ ಗ�ರೆೇಸ್ ಅವಧಿಯ್ 20 ರಿಂದ 50 ದಿನಗಳವರ�ಗ� ಇರ್ತತದ�.

 ಉದಾಹರಣೆ:

 ಅಂದರ� ತ್ಂಗಳ 1ನ�ೇ ಬಿಲಿಲಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರ್ವ ಗಾರೆಹಕರ್ ತಮ್ಮ 

ಕಾಡ್ಡು ನಲಿಲಿ ಏಪ್ರೆಲ್ 1 ರಿಂದ ಏಪ್ರೆಲ್ 30 ರವರ�ಗ� ಖಚ್ಡು ಮಾರಬಹ್ದ್, ಅವರ 

ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮೇ 1 ರಂದ್ ರಚಿಸಲಾಗ್ತತದ� ಮತ್ತ ಅವರ ಪಾವತ್ಯ 

ದಿನಾಂಕವು ಮೇ 20 ಆಗಿರ್ತತದ�. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಪ್ರೆಲ್ 14 ರಂದ್ ಮಾಡಿದ 

ಖರಿೇದಿಯ್ 37 ದಿನಗಳ ಬಡಿಡಿ ರಹಿತ ಗ�ರೆೇಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರ್ತತದ�, 

ಆದರ� ಏಪ್ರೆಲ್ 20 ರಂದ್ ಮಾಡಿದ ಖರಿೇದಿಯ್ 31 ದಿನಗಳ ಬಡಿಡಿ ರಹಿತ ಗ�ರೆೇಸ್ 

ಅವಧಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರ್ತತದ�.

d)  ಸೆೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳ ಲೆಕಾ್ಕಚಾರ

i)  ಹಿಂದಿನ ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್ ಅವಧಿಗ� (ಯಾವುದಾದರೊ ಇದ್ದರ�) ಕಾಡ್ಡು 

ಖಾತ�ಯಲಿಲಿನ ಬಾಕಿ ಮೊತತವನ್ನು ಅದರ ನ್ಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ�ೊಳಗ� 
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ಪೂರಡುವಾಗಿ ಪಾವತ್ಸಿದರ�, ಯಾವುದ�ೇ ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ 

ಖರಿೇದಿಗ� (ಮತ್ತ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಡ�ಬಿಟ್ ಆಗಿರ್ವ ಶ್ಲಕೆ) ಬಡಿಡಿ 

ರಹಿತ ಅವಧಿಯ್ ಅನವಾಯಸ್ತತದ�. 

ii)  ಕಾರ್ಡುದಾರನ್ ತನನು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪೂರಡುವಾಗಿ ಪಾವತ್ಸದಿರಲ್ 

ನ್ಧಡುರಿಸಿದ ಸಂದಭಡುದಲಿಲಿ ಅವುಗಳು ಪೂರಡುವಾಗಿ 

ಮರ್ಪಾವತ್ಯಾಗ್ವವರ�ಗ� ವಹಿವಾಟ್ನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪಾವತ್ಸದ 

ಇಎಂಐ ಕಂತ್ಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತ� ಎಲಾಲಿ ವಹಿವಾಟ್ಗಳಿಗ� ಮಾಸಿಕ ಬಡಿಡಿ 

ದರದಲಿಲಿ ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳನ್ನು ಪಾವತ್ಸಲಾಗ್ತತದ�.

iii)  ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಯಲಿಲಿನ ಬಾಕಿ ಮೊತತವನ್ನು ಅದರ ನ್ಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ�ೊಳಗ� 

ಪೂರಡುವಾಗಿ ಪಾವತ್ಸದಿದ್ದರ�, ಖರಿೇದಿಯನ್ನು (ಮತ್ತ ಯಾವುದ�ೇ 

ಸಂಬಂಧಿತ ಡ�ಬಿಟ�ಡ್ ಶ್ಲಕೆ) ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಗ� ಡ�ಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ 

ಮತ್ತ ಕ�ೊನ�ಯ ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್ ಅವಧಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಕಾಡ್ಡು 

ಖಾತ�ಯಲಿಲಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಖಾತ�ಯಲಿಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ೊಸ ಖರಿೇದಿಗ� 

(ಮತ್ತ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಡ�ಬಿಟ್  ಆಗಿರ್ವ ಶ್ಲಕೆ) ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆವನ್ನು 

ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತತದ�

iv) ರಿವಾಲ್್ವಯಂಗ್ ಕೆ್ರಡ್ಟ್ ಮೇಲ್ನ ಸೆೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಪರೆತ್ ದಿನದ ಕ�ೊನ�ಯಲಿಲಿ 

ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಮೊತತಕ�ಕೆ (ಖರಿೇದಿ ಬಾಕಿ) ಪರೆಸ್ತತ ದ�ೈನಂದಿನ 

ಶ�ೇಕಡಾವಾರ್ ದರವನ್ನು ಅನವಾಯಸ್ವ ಮೊಲಕ ದ�ೈನಂದಿನ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ� ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಯಲಿಲಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಬಾಕಿಯ (ಖರಿೇದಿಯ ಬಾಕಿ) ಮೇಲ� 

ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳನ್ನು ಲ�ಕಕೆಹಾಕಲಾಗ್ತತದ�.

v)  ಮಿತಿಮಿೇರಿದ ಮೊತತುದ ಮೇಲ್ನ ಸೆೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳ 

ಪರೆಸ್ತತ ದರವು ವಹಿವಾಟ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 1.50% (ವಾರ್ಡುಕ 18%) ವರ�ಗ� 

ಇರ್ತತದ� ಮತ್ತ ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ವಿವ�ೇಚನ�ಯಂದ ಬದಲಾವಣ�ಗ� 

ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತತದ�.

vi) ಪಾವತ್ಯ ದಿನಾಂಕದ�ೊಳಗ� ಪೂರಡು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತ್ಸದ�ೇ ಇದಾ್ದಗ 

ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆವನ್ನು ಪಾವತ್ಸ್ತಾತರ�.

vii) ಕ�ಳಗಿನ ಸನ್ನುವ�ೇಶಗಳಲಿಲಿ ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆವನ್ನು 

ಪಾವತ್ಸಬ�ೇಕಾಗಿಲಲಿ:

 •  ಆರಂಭಿಕ ಬಾಯೂಲ�ನ್ಸ್ ಶೂನಯೂವಾಗಿರ್ತತದ�.

 •  ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್್ದ ಅಂತ್ಮ ದಿನಾಂಕದ�ೊಳಗ� ಪೂರಡು ಬಾಕಿಯ 100% 
ಅನ್ನು ಪಾವತ್ಸ್ತತದ�.

ಉದಾಹರಣೆ:

1. ಕಾಡ್ಡು ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್  ದಿನಾಂಕ: ಪರೆತ್ ತ್ಂಗಳ 1 ನ�ೇ ದಿನ. 1ನ�ೇ ಜ್ಲ�ೈ ಮತ್ತ 

31ನ�ೇ ಜ್ಲ�ೈ ನರ್ವ� ವಹಿವಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಲಾಗಿದ�.

2. ಚಿಲಲಿರ� ಖರಿೇದಿ ರೊ. ಜ್ಲ�ೈ 25 ರಂದ್ 1000 ರೊ. ಆಗಿತ್ತ. ಜ್ಲ�ೈ 1 ರಿಂದ 

ಯಾವುದ�ೇ ಹಿಂದಿನ ಬಾಯೂಲ�ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಂದಕ�ಕೆ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ 

ಎಂದ್ ಭಾವಿಸಿದರ�, ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟಿ 1 ರಂದ್ ರಚಿಸಲಾಗ್ತತದ�. 

20 ನ�ೇ ಆಗಸ್ಟಿ ನ ಅಂತ್ಮ ದಿನಾಂಕದ�ೊಂದಿಗ� ರೊ 1000 ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ� 

ಎಂದ್ ತ�ೊೇರಿಸ್ತತದ�.
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i. ನ್ಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ�ೊಳಗ� ಪೂರಡು ಪಾವತ್ಯನ್ನು ಮಾಡಿದರ�, ಯಾವುದ�ೇ 

ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ.

ii.  ಖಾತ�ಯಲಿಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಪಾವತ್ ಇಲಲಿದಿದ್ದರ� ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಪಾವತ್ಯ್ 

ಕನ್ಷ್ಠ ಬಾಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮಯದ್ದರ�, ಕಂಪನ್ಯ್ @ 1.50% ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆವನ್ನು 

ವಹಿವಾಟ್ನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ + ರೊ 400 ವಿಳಂಬ ಪಾವತ್ ಶ್ಲಕೆಗಳನ್ನು 

ವಿಧಿಸ್ತತದ�. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ರೊ. 1000 + ರೊ. 18.74 (ಜ್ಲ�ೈ 25 ರಿಂದ ರೊ. 

1000 ಕ�ಕೆ 3.25% ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳು) + ರೊ. 400 + ರೊ. 9.37 + ರೊ. 9.37 

(ಎಸ್ ರ್ಎಸ್ ಟ್ @9% + ಸಿರ್ಎಸ್ ಟ್ @9% = ಒಟ್ಟಿ 18% ರ್ಎಸ್ ಟ್ 

ಅನವಾಯಸ್ತತದ�) = ರೊ. 1437.48 ಇದಕಾಕೆಗಿ ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಸ�ಪ�ಟಿಂಬರ್ 1 ರ 

ಬಿಲ್ ನಲಿಲಿ ಸಿವಾೇಕರಿಸ್ತಾತರ�.

iii. ಕನ್ಷ್ಠ ಪಾವತ್ ವ�ೇಳ� ರೊ. 100 (ಕನ್ಷ್ಠ ಪಾವತ್ ಮೊತತವು ಒಟ್ಟಿ ಬಾಕಿಯ 5% 

ಅಥವಾ ರೊ. 100/- ಯಾವುದ್ ಹ�ಚ�ೊಚಿೇ ಅದ್) ಆಗಸ್ಟಿ 11 ರಂದ್ 

ಮಾರಲಾಗ್ತತದ� (ನ್ಗದಿಗ�ೊಳಿಸಿರ್ವ ದಿನಾಂಕದ�ೊಳಗ�) ಬಾಕಿಯ್ ರೊ. 

1000- ರೊ. 100 = ರೊ. 900 + ರೊ. 17.70 (ಜ್ಲ�ೈ 25 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟಿ 10 ರಿಂದ 

17 ದಿನಗಳವರ�ಗ� ರೊ. 1000 ಕ�ಕೆ 1.50% ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳು ಮತ್ತ ಆಗಸ್ಟಿ 11-31 

ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳವರ�ಗ� ರೊ. 900 ರ ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳು @ 1.50%) + ರೊ. 

8.85 + ರೊ. 8.85 (ಎಸ್ ರ್ಎಸ್ ಟ್ @ 9% + ಸಿರ್ಎಸ್ ಟ್ @ 9% = ಒಟ್ಟಿ 18% 

ರ್ಎಸ್ ಟ್ ಅನವಾಯಸ್ತತದ�) = ರೊ. 935.4 ಆಗಿರ್ತತದ�. ಇದಕಾಕೆಗಿ 

ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಸ�ಪ�ಟಿಂಬರ್ 1 ರ ದಿನಾಂಕದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಿವಾೇಕರಿಸ್ತಾತರ�.

e)  ವಿಳಯಂಬ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಡಿೇಫಾಲ್ಟಿ ಸಂದಭಡುದಲಿಲಿ ಶ್ಲಕೆಗಳು): ಪಾವತ್ಯ 

ಅಂತ್ಮ ದಿನಾಂಕದ�ೊಳಗ� ಕನ್ಷ್ಠ ಬಾಕಿ ಮೊತತವನ್ನು ಪಾವತ್ಸದಿದ್ದರ� 

ಅನವಾಯಸ್ತತದ�. ನ್ಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದ್ ಅಥವಾ ಅದಕಿಕೆಂತ ಮೊದಲ್ ಕಾಡ್ಡು 

ಖಾತ�ಯಲಿಲಿ ಸ್ಷಟಿ ಹರವನ್ನು ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಾರಬ�ೇಕಾಗ್ತತದ�. (“ಶ್ಲಕೆಗಳ ಸ್ಂಕ’ 

ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ವಿವರಗಳು).

ಮಿತಿ ಮಿೇರಿದ ಶುಲ್ಕಗಳ ಲೆಕಾ್ಕಚಾರ
ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಯಲಿಲಿನ ಬಾಕಿಯ್ ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಯನ್ನು 

ಮಿೇರಬಾರದ್, ವಿಫಲವಾದರ� ಮಂಜೊರಾದ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಗಿಂತ ಹ�ಚಿಚಿನ 2.5% 

ಹ�ಚ್ಚಿವರಿ ಶ್ಲಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತತದ�.

2.  ಕೆ್ರಡ್ಟ್ ಮಿತಿಗಳು
a. ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ ಮತ್ತ ಲಭಯೂವಿರ್ವ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ ಗಳಲಿಲಿ ಸಹ 

ತ�ೊೇರಿಸಲಾಗ್ತತದ�. ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ತನನು ವಿವ�ೇಚನ�ಯಂದ ಮತ್ತ/ಅಥವಾ 

ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಕ�ೊೇರಿಕ�ಯ ಮೇರ�ಗ�, ಕಾಲಕಾಲಕ�ಕೆ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಯನ್ನು 

ಪರಿಷಕೆರಿಸಬಹ್ದ್.

b. ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರರವನ್ನು ನ್ೇರದ� ಅಥವಾ ಪೂವಡು 

ಸೊಚನ�ಯಲಲಿದ� ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಕಾಡ್ಡು ಹ�ೊಂದಿರ್ವವರಿಗ� 

ಲಭಯೂವಿರ್ವ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಯನ್ನು ರದ್್ದಗ�ೊಳಿಸ್ವ, ಅಮಾನತ್ಗ�ೊಳಿಸ್ವ 

ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ಮಾರ್ವ ಹಕಕೆನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�.
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c. ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಅಹಡುತ� ಕ್ೇಣಿಸಿದ ಸಂದಭಡುದಲಿಲಿ ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಕ�ರೆಡಿಟ್ 

ಮಿತ್ಯನ್ನು ಸವಾಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರದ್್ದಗ�ೊಳಿಸಬಹ್ದ್.

d. ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಯಲಿಲಿನ ಬಾಕಿಯ್ ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಯನ್ನು 

ಮಿೇರಬಾರದ್, ವಿಫಲವಾದರ� ಮಿತ್ ಮಿೇರಿದ ಶ್ಲಕೆಗಳು ಅನವಾಯಸ್ತತವ�/

ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು ನ್ಬಡುಂಧಿಸಲ್ ಸಹ ಕಾರರವಾಗಬಹ್ದ್.

e. ಈವ�ಂಟ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ ಗಳ ಪರೆಕಾರ ಪಾವತ್ಸಬ�ೇಕಾದ 

ಮೊತತಕಿಕೆಂತ ಹ�ಚಿಚಿನ ಮೊತತವನ್ನು ಪಾವತ್ಸಿದರ�, ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಕ�ರೆಡಿಟ್ 

ಬಾಯೂಲ�ನ್ಸ್ ನಲಿಲಿ ಬಡಿಡಿಗ� ಅಹಡುರಾಗಿರ್ವುದಿಲಲಿ ಮತ್ತ ತರ್ವಾಯ 

ಪಾವತ್ಸಬ�ೇಕಾದ ಮೊತತಕ�ಕೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಹ�ೊಂದಿಸಲಾಗ್ತತದ�.

f. ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಯ ಆವತಡುಕ ಪರಿಶಿೇಲನ�ಯಲಿಲಿ, ಗಾರೆಹಕರ್ ಅದ�ೇ/ಕಡಿಮ 

ಮಿತ್ಯಂದಿಗ� ಮ್ಂದ್ವರಿಯಲ್ ಅನ್ಮತ್ಸ್ವ ಹಕಕೆನ್ನು ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  

ಕಾಯ್ದರಿಸ್ತತದ�. ತಮ್ಮ ಮಿತ್ಗಳನ್ನು ಹ�ಚಿಚಿಸಲ್ ಬಯಸ್ವ ಗಾರೆಹಕರ್ 

ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ಬರ�ಯ್ವ ಮೊಲಕ ಮತ್ತ ಅಗತಯೂವಿರ್ವಂತ� 

ದಾಖಲ�ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಹಾಗ� ಮಾರಬಹ್ದ್. ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  

ತನನು ಸವಾಂತ ವಿವ�ೇಚನ�ಯಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರರಗಳು/ಸ್ರ್ಟಿೇಕರರಗಳನ್ನು 

ನ್ೇರದ� ಮಿತ್ಯನ್ನು ಹ�ಚಿಚಿಸಬಹ್ದ್/ಮಾರದಿರಬಹ್ದ್.

g. ಲಭ್ವಿರುವ ಕೆ್ರಡ್ಟ್ ಮಿತಿ: ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ನಲಿಲಿನ ಪರೆಸ್ತತ ಬಾಕಿಯನ್ನು 

ಕಾಡ್ಡು ನಲಿಲಿ ನ್ಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಯಂದ ಕಳ�ಯ್ವ ಮೊಲಕ 

ಲಭಯೂವಿರ್ವ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಯನ್ನು ಪಡ�ಯಲಾಗ್ತತದ�. ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್ 

ಉತಾ್ದನ�ಯ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಲಭಯೂವಿರ್ವ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಕ�ರೆಡಿಟ್ 

ಕಾಡ್ಡು ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತತದ�. 

h. ಕಾರ್್ಷ ನವಿೇಕರಣ: ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ವಿನಂತ್ಸದಿದ್ದರ�, ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಅವಧಿ 

ಮ್ಗಿದ ನಂತರ ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು ನವಿೇಕರಿಸ್ತತದ�.

i) ಖಾತ�ಯ ನರವಳಿಕ�ಯ್ ಅತೃಪ್ತಕರವಾಗಿದ� ಎಂದ್ ಕಂರ್ಬಂದಿದ�.

ii) ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಬೊಯೂರ�ೊೇ ಪರೆಕಾರ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ಹಾಸವು ಅತೃಪ್ತಕರವಾಗಿದ� ಎಂದ್ 

ಕಂರ್ಬಂದಿದ�.

iii) ತ್ಂಬಾ ಬಾಕಿಗಳು ಉಳಿದಿವ�.

iv) ಸಂಪಕಡು ವಿವರಗಳು ಮತ್ತ/ಅಥವಾ ಕ�ವ�ೈಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು 

ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಂದ ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗಿಲಲಿ.

v) ಕಾಡ್ಡು ನ್ಬಡುಂಧಿಸಲಾದ ಸಿಥಿತ್ಯಲಿಲಿದ�.

vi) ನವಿೇಕರರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಳ�ದ 1 ವಷಡುದಲಿಲಿ ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಯಲಿಲಿ 

ಯಾವುದ�ೇ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಗಮನ್ಸಲಾಗಿಲಲಿ.

vii) ಅಸಿತತವಾದಲಿಲಿರ್ವ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ರೊಪಾಂತರವನ್ನು ಸಥಿಗಿತಗ�ೊಳಿಸಿದರ� 

ನವಿೇಕರರ/ಮರ್-ವಿತರಣ� ಸಮಯದಲಿಲಿ ಅಸಿತತವಾದಲಿಲಿರ್ವ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು 

ಅನ್ನು ಇತರ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ರೊಪಾಂತರಕ�ಕೆ ನವಿೇಕರಿಸಲ್/ಪರಿವತ್ಡುಸಲ್ 

ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಹಕಕೆನ್ನು ಕಾಯ್ದರಿಸಿದ�.
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3. ಉದೆದೇಶ ಮತುತು ಬಳಕೆ
a. ನ್ಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಅನವಾಯವಾಗ್ವ ಕಾನೊನ್ನ್ಂದ ನ್ಷ�ೇಧಿಸಲಾದ 

ಯಾವುದ�ೇ ಉದ�್ದೇಶಕಾಕೆಗಿ ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ.

b. ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು ವ�ೈಯಕಿತಕ ಬಳಕ�ಗಾಗಿ ಮಾತರೆ ಬಳಸಬ�ೇಕ�ೇ ಹ�ೊರತ್ ಯಾವುದ�ೇ 

ವಾಯೂಪಾರ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜಯೂ ಚಟ್ವಟ್ಕ�ಯ ಧನಸಹಾಯಕಾಕೆಗಿ 

ಬಳಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ.

c. ಇಂಟನ�ಡುಟ್ ವಾಯೂಪಾರದ ಪೇಟಡುಲ್ ಗಳ ಮೊಲಕ ವಿದ�ೇಶಿ ವಿನ್ಮಯ 

ವಾಯೂಪಾರವನ್ನು ಅನ್ಮತ್ಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ. ಯಾವುದ�ೇ ಉಲಲಿಂಘನ�ಗಳ 

ಸಂದಭಡುದಲಿಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಸರಿಸಲ್ ವಿಫಲವಾದಲಿಲಿ, ಚಾಲಿತಯಲಿಲಿರ್ವ 

ಕಾನೊನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ದಂರದ ಕರೆಮಕ�ಕೆ ಕಾರ್ಡುದಾರನ್ 

ಹ�ೊಣ�ಗಾರನಾಗಬಹ್ದ್.

d. ಕಿರೆಪಟಿೇಕರ�ನ್ಸ್ಯಂತಹ ಆದರ� ಅದಕ�ಕೆ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರದ ಕಾನೊನ್ನ್ಂದ 

ನ್ಷ�ೇಧಿಸಲಾದ ವಸ್ತಗಳ ಖರಿೇದಿಗ� ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ.

e. ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಭಾರತದಲಿಲಿ ಮಾತರೆ ಬಳಕ�ಗ� ಮಾನಯೂವಾಗಿದ�.

f. ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಎಐ ಫಿನ್ ಟ�ಕ್ ಪ�ರೈವ�ೇಟ್ ಲಿಮಿಟ�ಡ್ ಜ�ೊತ�ಗ� ಕ�ೊಲಿೇಸ್ ಲೊಪ್ ಪರೆೇಗಾರೆಂ 

ಮೊಲಕ ದ�ೇಶಿೇಯ ಪ್ಒಎಸ್  ಆಫ್ ಲ�ೈನ್ ವಹಿವಾಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತರೆ ಕ�ರೆಡಿಟ್ 

ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು ಸಕಿರೆಯಗ�ೊಳಿಸಲಾಗ್ತತದ�. ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಎಐ ಫಿನ್ ಟ�ಕ್ ಪ�ರೈವ�ೇಟ್ 

ಲಿಮಿಟ�ಡ�ಗೆ ನ�ೇರವಾಗಿ ಸಂಪಕಡು ಹ�ೊಂದಿರ್ವ ರ�ೈತ ಉತಾ್ದಕ ಕಂಪನ್ಗಳ 

ಮೊಲಕ ಕೃರ್ ಒಳಹರಿವಿನ ಖರಿೇದಿಗ� ಹರಕಾಸ್ ಒದಗಿಸಲ್ ಅಹಡು ಗಾರೆಹಕರಿಗ� 

ಕಾಡ್ಡು ಗಳನ್ನು ಲಭಯೂವಾಗ್ವಂತ� ಮಾರಲಾಗ್ತತದ�.

4. ಬಿಲ್ಲಿಯಂಗ್ - ಬಿಲ್ಲಿಯಂಗ್ ಸೆಟೇಟ್ ಮಯಂಟ್
a.  ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಮಾಸಿಕ ಬಿಲಿಲಿಂಗ್ ಆವತಡು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ತತದ� 

ಮತ್ತ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಪರೆಕಿರೆಯೆಯ ಸಮಯದಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಂದದ ಪರೆಕಾರ 

ತ್ಂಗಳಿಗ�ೊಮ್ಮ ನ್ಮ್ಮ ನ�ೊೇಂದಾಯತ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗ� ಇಬಿಲ್ ಅನ್ನು 

ಕಳುಹಿಸ್ತತದ�. ಇಬಿಲ್ ಆವತಡುದಲಿಲಿ ಮಾಡಿದ ವಹಿವಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತ/ಅಥವಾ 

ಪಾವತ್ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ�. ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ದಾಖಲ�ಗಳಲಿಲಿ 

ನವಿೇಕರಿಸಿದ ಆದಯೂತ�ಯ ಮೇಲಿಂಗ್ ವಿಳಾಸಕ�ಕೆ ತ್ಂಗಳಿಗ�ೊಮ್ಮ ಬಿಲಿಲಿಂಗ್ 

ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್ ನ ಕಾಯಂಪರೆತ್ಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತತದ�. ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಗ� 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲಿ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್  ಅನ್ನು ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ದಾಖಲ�ಗಳಲಿಲಿ 

ನವಿೇಕರಿಸಿದ ನ�ೊೇಂದಾಯತ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂಖ�ಯೂಗ� ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತತದ�.

b. ಇಬಿಲ್ ದಿನಾಂಕವು ಪರೆತ್ ತ್ಂಗಳ 1 ನ�ೇ ತಾರಿೇಖ್ ಮತ್ತ ಗರ್ವು ದಿನಾಂಕವು 

ಅದ�ೇ ತ್ಂಗಳ 20 ನ�ೇ ತಾರಿೇಖಾಗಿದ�. ಇಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಿವಾೇಕರಿಸದಿರ್ವುದರಿಂದ 

ಈ ಒಪ್ಂದದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಅವನ/ಅವಳ ಬಾದಯೂತ�ಗಳಿಂದ ಮತ್ತ 

ಹ�ೊಣ�ಗಾರಿಕ�ಗಳಿಂದ ಮ್ಕತನಾಗ್ವುದಿಲಲಿ ಮತ್ತ ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಗರ್ವು 

ದಿನಾಂಕದ�ೊಳಗ� ಕಾಡ್ಡು ನಲಿಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಮೊತತವನ್ನು 

ಇತಯೂಥಡುಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಮಾತರೆ ಜವಾಬಾ್ದರನಾಗಿರ್ತಾತರ�.
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c. ಎಸ್ ಎಂಎಸ್  ಎಚಚಿರಿಕ�ಗಳಿಗಾಗಿ, ಸವಾಯಂ-ದೃಢೇಕರಿಸಿದ ಫೇಟ�ೊೇ ಐಡಿ 

ಪುರಾವ�ಯ ಪರೆತ್ಯಂದಿಗ� crm@bobfinancial.com ಗ� ಇಮೇಲ್ 

ಕಳುಹಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ�ೊಂದಿಗ� ಮೊಬ�ೈಲ್ 

ಸಂಖ�ಯೂಯನ್ನು ನವಿೇಕರಿಸಬ�ೇಕ್. https://online.bobcards.com ನಲಿಲಿ 

ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು ನ�ೊೇಂದಾಯಸ್ವಾಗ ಬಿಲಿಲಿಂಗ್ ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್ ಅನ್ನು 

ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಡೌನ್ ಲ�ೊೇಡ್ ಮಾರಬಹ್ದ್.

d.  ನ್ದಿಡುಷಟಿ ವಿನಂತ್ಯ ಮೇರ�ಗ� ನಕಲ್ ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  

ಒದಗಿಸ್ತತದ�. ಅನವಾಯವಾಗ್ವ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ ಶ್ಲಕೆಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಬಿಲ್ ನಲಿಲಿ 

ಡ�ಬಿಟ್ ಮಾರಲಾಗ್ತತದ�.

e. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತತು: ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಅತಯೂಲ್ ಕನ್ಷ್ಠ ಬಾಕಿಗಳ 

ನ್ಯಮಿತ ಪಾವತ್ಗ� ಒಳಪಟ್ಟಿ ಆವತಡುಕ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭಯೂವನ್ನು ನ್ೇರ್ತತದ�. 

ಬಿಲ್ ನಲಿಲಿ ಸೊಚಿಸಿದಂತ� ಒಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಷ್ಠ ಮೊತತದ ಬಾಕಿ ಮೊತತವನ್ನು 

ಪಾವತ್ಯ ಗರ್ವು ದಿನಾಂಕದಂದ್ ಅಥವಾ ಮೊದಲ್ ಪಾವತ್ಸಬ�ೇಕ್. 

ಬಿಲ್ ಗಳು/ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್ ನಲಿಲಿಯೊ ಸಿವಾೇಕರಿಸಬಹ್ದ್.

f. ಪಾವತ್ಯ ಗರ್ವು ದಿನಾಂಕದ�ೊಳಗ� ಕನ್ಷ್ಠ ಮೊತತವನ್ನು ಪಾವತ್ಸದಿರ್ವುದ್, 

ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭಯೂವನ್ನು ಹಿಂತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳು್ಳವ ಅಥವಾ ಅಮಾನತ್ಗ�ೊಳಿಸ್ವ 

(ತಾತಾಕೆಲಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶವಾತವಾಗಿ) ಅಪಾಯಕ�ಕೆ ಕಾರ್ಡುದಾರರನ್ನು 

ಹ�ೊಣ�ಗಾರರನಾನುಗಿ ಮಾರ್ತತದ�. ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ತನನು ಸವಾಂತ ವಿವ�ೇಚನ�ಯಂದ 

ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಗೌರವಿಸದಂತ� ವಾಯೂಪಾರಿ ಸಂಸ�ಥಿಗ� ಸೊಚನ� 

ನ್ೇರಬಹ್ದ್.

g. ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಪಾವತ್ಯ ಗರ್ವು ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲ್ ಬಾಕಿ ಇರ್ವ ಕನ್ಷ್ಠ 

ಮೊತತ/ಬಾಕಿ ಇರ್ವ ಒಟ್ಟಿ ಮೊತತಕಿಕೆಂತ ಹ�ಚಿಚಿನ ಮೊತತವನ್ನು ಪಾವತ್ಸಬಹ್ದ್. 

ಬಿಲಿಲಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಒಂದಕಿಕೆಂತ ಹ�ಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಪಾವತ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಬಹ್ದ್.

h. ಭಾಗಶಃ ಪಾವತ್ಯ ಸಂದಭಡುದಲಿಲಿ, ಪಾವತ್ಸಬ�ೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಇರ್ವ 

ಮೊತತವನ್ನು ಮ್ಂದಿನ ತ್ಂಗಳಿಗ� ಸಾಗಿಸಲಾಗ್ವುದ್, ಅದ್ ಪೂರಡು ಮತ್ತ 

ಅಂತ್ಮ ಪಾವತ್ಯ ದಿನಾಂಕದವರ�ಗ� ಸ�ೇವಾ ಶ್ಲಕೆಗಳು ಮತ್ತ ತ�ರಿಗ�ಗಳನ್ನು 

ಸಿವಾೇಕರಿಸ್ತತದ�.

i. ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನ: ಪಾವತ್ಯನ್ನು ಡಿಮಾಯೂಂಡ್ ಡಾರೆಫ್ಟಿ, ಚ�ಕ್ ಅಥವಾ ನಗದ್ 

(ಬಾಯೂಂಕ್ ಆಫ್ ಬರ�ೊೇಡಾ ಶಾಖ�ಗಳಲಿಲಿ ಮಾತರೆ) ಅಥವಾ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲಿಲಿ ಬಿಲ್ 

ಡ�ಸ್ಕೆ ಮೊಲಕ ಮಾರಬಹ್ದ್ (ನ�ಫ್ಟಿ /ಆರ್ ಟ್ರ್ಎಸ್ / ಐಎಂಪ್ಎಸ್  

16-ಅಂಕಿಯ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಸಂಖ�ಯೂಯನ್ನು ನಮೊದಿಸಿ). ಬಾಯೂಂಕ್ ಆಫ್ 

ಬರ�ೊೇಡಾ ಗಾರೆಹಕರ್ ಇ-ಬಾಯೂಂಕಿಂಗ್/ಎಂ ಕನ�ಕ್ಟಿ+ ಮೊಲಕ 

ಪಾವತ್ಸಬಹ್ದ್. ದೊರಶಾಖ�ಯ ಚ�ಕ್/ಡಾರೆಫ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಸಿವಾೇಕರಿಸಲಾದರ� 

ಸಂಸಕೆರಣಾ ಶ್ಲಕೆವನ್ನು ಸಿವಾೇಕರಿಸಬಹ್ದ್, ಅದನ್ನು ಸೊಚನ�ಯಲಲಿದ� ಬಾಯೂಂಕ್ 

ತನನು ಸವಾಂತ ವಿವ�ೇಚನ�ಯಂದ ವಿಧಿಸಬಹ್ದ್. ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಯಾವುದ�ೇ 

ಬಾಯೂಂಕ್ ಆಫ್ ಬರ�ೊೇಡಾ ಶಾಖ�ಗಳಲಿಲಿ ಪಾವತ್ಯನ್ನು ಠ�ೇವಣಿ ಮಾರಬಹ್ದ್.
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j. ಚ�ಕ್ ನ ತ್ರಸಾಕೆರದ ಸಂದಭಡುದಲಿಲಿ, ಕಾಡ್ಡು ಸವಲತ್ತಗಳನ್ನು ಸೊಚನ�ಯಲಲಿದ� 

ಮತ್ತ ಚ�ಕ್ ವಾಪಸಾತ್ ಶ್ಲಕೆಗಳಿಲಲಿದ� ಅಮಾನತ್ಗ�ೊಳಿಸಬಹ್ದ್/

ಮ್ಕಾತಯಗ�ೊಳಿಸಬಹ್ದ್, ಶ್ಲಕೆಗಳ ಸ್ಂಕದಲಿಲಿ ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸಿದಂತ� 

ಚಾಲಿತಯಲಿಲಿರ್ವ ದರಗಳ ಪರೆಕಾರ ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸವಾಂತ ವಿವ�ೇಚನ�ಯಂದ 

ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಗ� ಶ್ಲಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತತದ�. ಯಾವುದ�ೇ ಸೊಕತ ಕಾನೊನ್ 

ಕರೆಮವನ್ನು ಪಾರೆರಂಭಿಸ್ವ ಹಕಕೆನ್ನು ಸಹ ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಕಾಯ್ದರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ�.

k. ವಿನಿಯೇಗಗಳು: ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಮಾಡಿದ ಪಾವತ್ಗಳನ್ನು ಇಎಂಐ (ಸಮಾನ 

ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ಗಳು), ತ�ರಿಗ�ಗಳು, ಶ್ಲಕೆಗಳು ಮತ್ತ ಇತರ ಶ್ಲಕೆಗಳು, 

ಹರಕಾಸ್ ಶ್ಲಕೆಗಳು, ನಗದ್ ತ�ಗ�ಯ್ವಿಕ� ಮತ್ತ ಚಿಲಲಿರ� ಬಳಕ�ಯ ಕರೆಮದಲಿಲಿ 

ವಿನ್ಯೇಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗ್ತತದ�.

l. ಬಿಲಿಲಿಂಗ್/ಸಂವಹನಗಳ ರಶಿೇದಿಯನ್ನು ನ್ಯಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತ 

ಸಮಯೇಚಿತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲ್ ತಕ್ಷರವ�ೇ ದಾಖಲ�ಗಳ 

ಪುರಾವ�ಯಂದಿಗ� ಬಿಲಿಲಿಂಗ್ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಸಂಪಕಡು ಸಂಖ�ಯೂಗಳಲಿಲಿನ 

ಯಾವುದ�ೇ ಬದಲಾವಣ�ಯನ್ನು ತವಾರಿತವಾಗಿ ತ್ಳಿಸಲ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗ� ಸಲಹ� 

ನ್ೇರಲಾಗ್ತತದ�. ಹ�ೊಸ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ತ್ಳಿಸದ ಹ�ೊರತ್ 

ಮತ್ತ ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ್ಂದ ಅದರ ದೃಢೇಕರರವನ್ನು ಸಿವಾೇಕರಿಸದ ಹ�ೊರತ್, 

ಕಾಡ್ಡು ನ ತಪು್ ವಿತರಣ�ಯ ಕಾರರದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಬಹ್ದಾದ ಯಾವುದ�ೇ /

ಎಲಾಲಿ ದ್ರ್ಪಯೇಗಕ�ಕೆ ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಸವಾತಃ ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿರ್ತಾತರ�.

m. ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಗ� ಪಾವತ್ಯನ್ನು ಈ ಕ�ಳಗಿನ ಯಾವುದ�ೇ ವಿಧಾನಗಳಲಿಲಿ 

ಮಾರಬಹ್ದ್

i) ಬಾಯೂಂಕ್ ಆಫ್ ಬರ�ೊೇಡಾ ಶಾಖ�ಯಲಿಲಿ ನ�ೇರ ಪಾವತ್.

ii) ಆಟ�ೊೇ ಡ�ಬಿಟ್ ಸೊಚನ�ಗಳು (ಬಾಯೂಂಕ್ ಆಫ್ ಬರ�ೊೇಡಾ ಗಾರೆಹಕರಿಗ� 

ಮಾತರೆ).

iii) ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಪಾವತ್ ಅಂದರ� ಬಿಲ್ ಡ�ಸ್ಕೆ/ ವಿೇಸಾ ಹರ ವಗಾಡುವಣ�/ ನ�ಟ್ 

ಬಾಯೂಂಕಿಂಗ್/ ನ�ಫ್ಟಿ / ಆರ್ ಟ್ರ್ಎಸ್ / ಐಎಂಪ್ಎಸ್ / ಇನಾಸ್ಟಾಪ�ೇ ಇತಾಯೂದಿ.

 ಚ�ಕ್/ಡಾರೆಫ್ಟಿ ಅನ್ನು “ಬಾಯೂಂಕ್ ಆಫ್ ಬರ�ೊೇಡಾ ಕಾಡ್ಡು ಸಂಖ�ಯೂ  

XXXX XXXX XXXX XXXX” ಗ� ಪಾವತ್ಸಬ�ೇಕ್. ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗ� ಚ�ಕ್/

ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಾರೆಫ್ಟಿ ನ ಹಿಂಭಾಗದಲಿಲಿ ತಮ್ಮ ಹ�ಸರ್ ಮತ್ತ ಸಂಪಕಡು 

ಸಂಖ�ಯೂಯನ್ನು ನಮೊದಿಸಲ್ ಸಲಹ� ನ್ೇರಲಾಗಿದ�.

5.  ಬಿಲ್ಲಿಯಂಗ್ ವಿವಾದಗಳು
a. ಹ�ೇಳಿಕ�ಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಿರ್ಗಡ�ಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗ� ಅಥವಾ 

ವಹಿವಾಟ್ನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗ� ಯಾವುದಾದರೊ 

ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಗಮನಕ�ಕೆ ತಂದಿರ್ವ ಭಿನಾನುಭಿಪಾರೆಯ/ ಅವಯೂವಹಾರಗಳ 

ಹ�ೊರತ್ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯ ಎಲಾಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವ� ಮತ್ತ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಂದ 

ಸಿವಾೇಕರಿಸಲ್ರ್ತತವ� ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತತದ�.

b. ವ�ೈಯಕಿತಕ ಪರೆಕರರಗಳ ಅಹಡುತ�ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ಮತ್ತ ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ 

ಪೂರಡು ಮತ್ತ ಅಂತ್ಮ ತೃಪ್ತಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಬಾಕಿಯ ತನ್ಖ�ಯ ನಂತರ 

ಮಾರಲಾದ ಯಾವುದಾದರೊ ತ್ದ್್ದಪಡಿಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರ್ವ ಅಗತಯೂ ಕರೆಮ. 

ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲಿನುಂದ ನಡ�ಸಲಾಗ್ವ ತನ್ಖ�ಗಳು ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಮೇಲ� 

ಅಂತ್ಮ ಮತ್ತ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತತವ�.
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c. ಮೇಲ� ತ್ಳಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು 

ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸವಾಂತ ವಿವ�ೇಚನ�ಯಂದ ಸಿವಾೇಕರಿಸಲಾಗ್ತತದ�.

d. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಕ�ಲಿೈಮ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಮತ್ತ ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ 

ನರ್ವಿನ ವಿವಾದದ ಅಸಿತತವಾದಿಂದ ಮಾತರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು 

ತ�ರವುಗ�ೊಳಿಸ್ವ ಹ�ೊಣ�ಗಾರಿಕ�ಯ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರ್ವುದಿಲಲಿ.

6.  ಡ್ೇಫಾಲ್ಟ ಮತುತು ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ

a)  ಪಾವತ್ ಬಾಕಿಯ ದಿನಾಂಕದ�ೊಳಗ� ಕನ್ಷ್ಠ ಬಾಕಿ ಮೊತತವನ್ನು ಪಾವತ್ಸದಿದ್ದಲಿಲಿ 

ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು ನ್ಬಡುಂಧಿಸಲಾಗ್ತತದ� ಮತ್ತ ಅಗತಯೂವಿರ್ವ ಪಾವತ್ಯ 

ರಸಿೇದಿಯ ನಂತರ ಮಾತರೆ ಅನ್ಬಡುಂಧಿಸಬಹ್ದ್. ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕಾಡ್ಡು 

ಸೌಲಭಯೂವನ್ನು ಹಿಂತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳು್ಳವ ಹಕಕೆನ್ನು ಕಾಯ್ದರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ� ಅಥವಾ 

ಪೂವಡು ಸೊಚನ�ಯಲಲಿದ� ತನನು ಸವಾಂತ ವಿವ�ೇಚನ�ಯಂದ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಿತ್ಯನ್ನು 

ಕಡಿಮ ಮಾರ್ತತದ�. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು ಪಾವತ್ಯನ್ನು 

ಮ್ಂದ್ವರ�ಸದಿದ್ದಲಿಲಿ, ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು 

ರದ್್ದಗ�ೊಳಿಸಬಹ್ದ್ ಮತ್ತ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತ್ಸಿದ ನಂತರವೂ ಅದನ್ನು 

ಮರ್ಸಾಥಿಪ್ಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ.

b. ಪಾವತ್ಯ ಕ�ೊನ�ಯ ದಿನಾಂಕದ�ೊಳಗ� ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಕನ್ಷ್ಠ ಮೊತತದ 

ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತ್ಸದಿದ್ದರ�, ಆರ್ ಬಿಐನ್ಂದ ಅಧಿಕೃತಗ�ೊಳಿಸಲಾದ ಕ�ರೆಡಿಟ್ 

ಮಾಹಿತ್ ಕಂಪನ್ಗಳಿಗ� (ಸಿಐಸಿಗಳು) ಮಾಸಿಕ ಸಲಿಲಿಕ�ಗಳಲಿಲಿ ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು ವರದಿ 

ಮಾರಲಾಗ್ತತದ� (ಬಾಕಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳು). ಕಾಡ್ಡು ಸದಸಯೂರಿಂದ ಬಾಯೂಂಕ್ ಗ� 

ಪಾವತ್ಸಬ�ೇಕಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರ� ಮತ್ತ 

ಇದರಡಿಯಲಿಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರ� ಹಾಗೊ ಪಾವತ್ಸಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದರ�, ಚಾಲಿತಯಲಿಲಿರ್ವ 

ನ್ಯಮದ ಪರೆಕಾರ ಮತ್ತ ಅನವಾಯವಾಗ್ವ ನ್ಯಮಗಳ/ಕಾನೊನ್ಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಅಗತಯೂವಿರ್ವಂತ� ಕಾರ್ಡುದಾರನ್ ಆರ್ ಬಿಐ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ 

ಇತರ ಪಾರೆಧಿಕಾರಕ�ಕೆ ವರದಿ ಮಾರಬ�ೇಕ್. ಅಗತಯೂ ಪಾವತ್ಯನ್ನು ಮಾಡಿದರ�, 

ಸಿಐಸಿಗಳಿಗ� ನಂತರದ ಮಾಸಿಕ ವರದಿಯಲಿಲಿ ದಾಖಲ�ಯನ್ನು ಅದಕ�ಕೆ ತಕಕೆಂತ� 

ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗ್ತತದ�.

c. ಕಾರ್ಡುದಾರ ನ ಮರರ/ಶಾಶವಾತ ಅಸಾಮಥಯೂಡುದ ಸಂದಭಡುದಲಿಲಿ, ಸಂಪೂರಡು 

ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಮೊತತವನ್ನು (ಬಿಲ್ ಮಾರದ ವಹಿವಾಟ್ಗಳನ್ನು 

ಒಳಗ�ೊಂರಂತ�) ತಕ್ಷರವ�ೇ ಬಿಎಫ್ಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ತ್ೇರಿಸಲಾಗ್ತತದ� ಮತ್ತ 

ಪಾವತ್ಸಲಾಗ್ತತದ�. ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಯಲಿಲಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಕಿಯ್ 

ಕಾನೊನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತತದ� ಮತ್ತ ವಾರಸ್ದಾರರಿಂದ, 

ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಂದ, ಕಾನೊನ್ಬದ್ಧ ಉತತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ, ರಾಜಕಿೇಯ 

ಸಂಸ�ಥಿಗಳಿಂದ, ಮೃತ ಕಾರ್ಡುದಾರರ ನ್ಯೇಜನ�ಗಳಿಂದ 

ಮರ್ಪಡ�ಯಬಹ್ದಾಗಿದ�.
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7.  ಡ್ೇಫಾಲ್ಟ ಮತುತು ಮಧ್ಸಿಥಿಕೆ ಷರತುತುಗಳ ಸಯಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ

a) ಡಿೇಫಾಲ್ಟಿ ಸಂದಭಡುದಲಿಲಿ (ಪಾವತ್ ಕ�ೊನ�ಯ ದಿನಾಂಕದಂದ್ ಕನ್ಷ್ಠ ಮೊತತದ 

ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತ್ಸದಿದ್ದರ� ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಒಪ್ಂದದ ಯಾವುದ�ೇ 

ಷರತ್ತನ ಉಲಲಿಂಘನ�ಯಾದರ�), ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗ� ಭ�ೇಟ್, ಅಂಚ�, ಫಾಯೂಕ್ಸ್, 

ದೊರವಾಣಿ, ಇ-ಮೇಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್  ಸಂದ�ೇಶ ಕಳುಹಿಸ್ವಿಕ� ಮತ್ತ/ಅಥವಾ 

ಜ್ಾಪನ�, ಅನ್ಸರಣ� ಮತ್ತ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಂಗರೆಹಿಸ್ವ ಸಂಗರೆಹ ಉದ�್ದೇಶಕಾಕೆಗಿ 

ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂರ ಮೊರನ�ೇ ವಯೂಕಿತಗಳ ಮೊಲಕ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಯಲಿಲಿ 

ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಬಗ�ಗೆ ಜ್ಾಪನ�ಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತತದ�.

b) ಚಾಲಿತಯಲಿಲಿರ್ವ ಶಾಸನದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ಲಭಯೂವಿರ್ವ 

ಹಕ್ಕೆಗಳಿಗ� ಪೂವಾಡುಗರೆಹವಿಲಲಿದ�, ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಒಪ್ಂದ/ಎಂಐಟ್ಸಿ/ಕಾಡ್ಡು 

ವಿತರಣ� ಇತಾಯೂದಿಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಉದ್ಭವಿಸ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ನರ್ವ� ಅದರ 

ಅಸಿತತವಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಉಂಟಾಗ್ವ ವಯೂತಾಯೂಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತ/

ಅಥವಾ ಕ�ಲಿೈಮ್ ಗಳನ್ನು/ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂರಂತ� ಆದರ� ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರದ 

ಎಲಾಲಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು, ಇದನ್ನು ಮಧಯೂಸಿಥಿಕ� ಮತ್ತ ರಾರ್ ಕಾಯದ�, 1996 ರ 

ನ್ಬಂಧನ�ಗಳಿಗ� ಅನ್ಗ್ರವಾಗಿ ಮಧಯೂಸಿಥಿಕ�ಯಂದ ಇತಯೂಥಡುಗ�ೊಳಿಸಲಾಗ್ವುದ್ 

ಮತ್ತ ಅದರ ನಂತರದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಾಪಾಡುರ್ ಅಥವಾ ಮರ್-ಅನ್ಷಾ್ಠನವು 

ಸದಯೂಕ�ಕೆ ಜಾರಿಯಲಿಲಿದ� ಮತ್ತ ಪರಸ್ರ ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂರ ಏಕ�ೈಕ 

ಮಧಯೂಸಥಿಗಾರರಿಂದ ನಡ�ಸಲ್ರ್ತತದ�.

c) ಮಧಯೂಸಿಥಿಕ�ಯನ್ನು ಆಹಾವಾನ್ಸಲ್ ಸೊಚನ�ಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳ�ೊಳಗ� 

ಮಧಯೂಸಥಿಗಾರರ ನ�ೇಮಕಾತ್ಗಾಗಿ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಶಿಫಾರಸ್ 

ಇಲಲಿದಿದ್ದರ�, ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ್ಂದ ಏಕ�ೈಕ ಮಧಯೂಸಥಿಗಾರನ್ಗ� ಶಿಫಾರಸ್ 

ಮಾರಲಾದ ನಾಮನ್ದ�ೇಡುಶನವನ್ನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ� ಎಂದ್ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತತದ�.

d) ಮಧಯೂಸಿಥಿಕ� ಮತ್ತ ಸಮನವಾಯ ಕಾಯದ�, 1996 ರ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಮ್ಂಬ�ೈನ ಒಂದ್ 

ನ್ಗದಿಗ�ೊಳಿಸಲಾದ ಸಥಿಳದಲಿಲಿ ಮಧಯೂಸಿಥಿಕ� ಪರೆಕಿರೆಯೆಗಳನ್ನು ಇಂಗಿಲಿೇರ್ ನಲಿಲಿ 

ನಡ�ಸಬ�ೇಕ್.

e) ಮಧಯೂಸಥಿಗಾರನ ನ್ಧಾಡುರವು ಅಂತ್ಮವಾಗಿರ್ತತದ� ಮತ್ತ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲ� 

ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತತದ�.

f) ಕಾಡ್ಡು ಬಾಕಿಯ ಪಾವತ್ಯಲಿಲಿ ಡಿೇಫಾಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಲಿಲಿ, ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  

ಸಿೇಮಿತವಾಗಿಲಲಿದಿದ್ದರೊ, ದ�ೇಶದ ಕಾನೊನ್ನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ�ೊಳಗ� ತನಗ� 

ಲಭಯೂವಿರ್ವ ಎಲಾಲಿ ಇತರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದರ ಹ�ೊರತಾಗಿ 

ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಯ(ಗಳ) ಮೇಲಿನ ಬಾಕಿಯರ್ವ ಬಾಕಿಗಳ ಸಂಗರೆಹಕಾಕೆಗಿ 

ಕಾನೊನ್ ಆಶರೆಯವನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳು್ಳವ ಹಕಕೆನ್ನು ಕಾಯ್ದರಿಸ್ತತದ�.
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8.  ಕಾಡ್್ಷನ ಮುಕಾತುಯ/ಹಿಯಂಪಡೆಯುವಿಕೆ
a) ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಗಾರೆಹಕ ಬ�ಂಬಲಕ�ಕೆ ಲಿಖಿತ ಸೊಚನ�ಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸ್ವ 

ಮೊಲಕ ಕಾಡ್ಡು ಹ�ೊೇಲಡಿರ್ ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಒಪ್ಂದವನ್ನು 

ಮ್ಕಾತಯಗ�ೊಳಿಸಬಹ್ದ್ (ಗಾರೆಹಕ ಬ�ಂಬಲವನ್ನು ನ�ೊೇಡಿ). ಆದರೊ, ಎಲಾಲಿ 

ಬಾಕಿಗಳ ಸಂಪೂರಡು ತ�ರವುಗ�ೊಳಿಸ್ವಿಕ�ಯ ನಂತರ ಮಾತರೆ ಕಾಡ್ಡು 

ಖಾತ�ಯನ್ನು ಮ್ಚಚಿಲಾಗ್ತತದ�.

b) ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ ಸೊಚನ�ಯಂದಿಗ� ಅಥವಾ ಇಲಲಿದ�ಯೆೇ ಮತ್ತ 

ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರರವನ್ನು ನ್ೇರದ� ರದ್್ದಗ�ೊಳಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  

ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಒಪ್ಂದವನ್ನು ಮ್ಕಾತಯಗ�ೊಳಿಸಬಹ್ದ್.

c) ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಯಲಿಲಿನ ಸಂಪೂರಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾಡ್ಡು 

ವಹಿವಾಟ್ಗಳ ಮೊತತದ�ೊಂದಿಗ�, ಆದರ� ಖಾತ�ಗ� ಇನೊನು ಶ್ಲಕೆ ವಿಧಿಸಿರದ�ೇ 

ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರರಕಾಕೆಗಿ ಒಪ್ಂದದ ಅಮಾನತ್/ಮ್ಕಾತಯವಾದರ� ತಕ್ಷರವ�ೇ 

ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ಪಾವತ್ಸಬ�ೇಕಾಗ್ತತದ�. ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಮಾಸಿಕ 

ಸ�ಟಿೇಟ್ ಮಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಸಿವಾೇಕರಿಸ್ವುದನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಬಹ್ದ್, ಇದ್ ಬಾಕಿ 

ಉಳಿದಿದ್ದರ� ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಯನ್ನು ಮ್ಚಿಚಿದ ನಂತರವೂ ನ್ಜವಾದ ಬಾಕಿಯನ್ನು 

ಪರೆತ್ಬಿಂಬಿಸ್ತತದ�.

d) ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಯೂಂಕ್ ಆಫ್ ಬರ�ೊೇಡಾ ಗೊರೆಪ್ ಕಂಪನ್ಗಳಲಿಲಿ ಕಾಡ್ಡು ಹ�ೊೇಲಡಿರ್ 

ಡಿೇಫಾಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ವುದ್ ಕಂರ್ಬಂದಲಿಲಿ, ಮ್ಚ್ಚಿವಿಕ�/ಮ್ಕಾತಯ/ಕಾಡ್ಡು 

ರದ್ದತ್ಯ ನಂತರವೂ ಆಕ�ೇಪಣ�ಯಲಲಿದ ಪರೆಮಾರಪತರೆವನ್ನು (ಎನ್ ಒಸಿ) 

ತಡ�ಹಿಡಿಯ್ವ ಹಕಕೆನ್ನು ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಕಾಯ್ದರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ�.

9. ಕಾಡ್್ಷನ ನಷಟ / ಕಳ್ಳತನ / ದುಬ್ಷಳಕೆ

i) ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ತಕ್ಷರವ�ೇ ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು https://online.bobcards.
com ಮೊಲಕ (ಈಗಾಗಲ�ೇ ಪೇಟಡುಲ್ ಪರೆವ�ೇಶಕಾಕೆಗಿ ನ�ೊೇಂದಾಯಸಿದ್ದರ�) 

ಅಥವಾ 1800 225 100 ಗ� ಕರ� ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನ್ಮ್ಮ ನ�ೊೇಂದಾಯತ 

ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂಖ�ಯೂಯ ಮೊಲಕ +91 9323803935 ನಲಿಲಿ ನ್ಬಡುಂಧಿಸಿ < 

ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಸಂಖ�ಯೂ> ಎಂದ್ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್  ಮಾಡಿ ಅಥವಾ crm@
bobfinancial.com ಗ� ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷರವ�ೇ ಕಾಡ್ಡು  ಅನ್ನು 

ನ್ಬಡುಂಧಿಸಬ�ೇಕ್ ಮತ್ತ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡಿಡುನ ನಷಟಿ/ಕಳ್ಳತನ/ದ್ರ್ಪಯೇಗವನ್ನು 

ವರದಿ ಮಾರಬ�ೇಕ್, ಇದರಿಂದ ಕಾಡ್ಡು ಅನ್ನು ತಕ್ಷರವ�ೇ ನ್ಬಡುಂಧಿಸಲಾಗ್ತತದ�.

ii) ಕಾಡಿಡುನ ನಷಟಿವನ್ನು ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ವರದಿ ಮಾರ್ವ ಮೊದಲ್ ಕಾಡಿಡುನಲಿಲಿ 

ಉಂಟಾದ ಯಾವುದ�ೇ ವಹಿವಾಟ್ಗಳಿಗ� ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  

ಜವಾಬಾ್ದರವಾಗಿರ್ವುದಿಲಲಿ ಮತ್ತ ಅದಕ�ಕೆ ಕಾರ್ಡುದಾರನ�ೇ ಸಂಪೂರಡು 

ಹ�ೊಣ�ಗಾರರಾಗಿರ್ತಾತನ�.

iii) ಕಾಡಿಡುನ ನಷಟಿ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ�ಗೆ ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ತ್ಳಿಸ್ವುದರ 

ಜ�ೊತ�ಗ�, ಕಾರ್ಡುದಾರನ್ ಯಾವುದ�ೇ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು(ಗಳ) ಕಳ್ಳತನವನ್ನು 

ಪಲಿೇಸರಿಗ� ವರದಿ ಮಾರಬ�ೇಕ್ ಮತ್ತ ಎಫ್ ಐಆರ್  ದಾಖಲಿಸಬ�ೇಕ್.
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iv) ಆದರೊ, ಕಾರ್ಡುದಾರನ ಒಪ್್ಗ�ಯಂದಿಗ� ಯಾರಾದರೊ ಕಾಡ್ಡು ಅಥವಾ ಪ್ನ್ 

ಅನ್ನು ಪಡ�ದಾಗ ಮತ್ತ ದ್ರ್ಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಾಗ ಎಲಾಲಿ ನಷಟಿಗಳಿಗ� 

ಕಾರ್ಡುದಾರನ್ ಜವಾಬಾ್ದರನಾಗಿರ್ತಾತನ�.

v) ಬದಲಿ ಕಾಡ್ಡು ಪಡ�ಯಲ್, ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ crm@bobfinancial.com ಗ� 
ಇಮೇಲ್ ವಿನಂತ್ಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬ�ೇಕ್.

10. ಬಹಿರಯಂಗಪಡ್ಸುವಿಕೆ

a) ಆರ್ ಬಿಐನ್ಂದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತ್ ಕಂಪನ್ಗಳ�ೊಂದಿಗ� 

(ಸಿಐಸಿಗಳು) ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಒಪ್ಂದ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ� ಮತ್ತ ಪರೆಸ್ತತ ಬಾಕಿ, 

ಸಾಲಗಳು/ಇಎಫ್ ಐ ಸೌಲಭಯೂಗಳು (ಲಭಯೂವಿದ್ದರ�), ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡಿಡುನಲಿಲಿ 

ಉಳಿದಿರ್ವ ಬಾಕಿ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಳು್ಳತತದ� ಮತ್ತ 

ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತ್ ಕಂಪನ್ಗಳ (ನ್ಯಂತರೆರ) ಕಾಯದ�, 2005 ರ ಪರೆಕಾರ 

ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ಈ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಜನಸಂಖಾಯೂ ವಿವರಗಳ�ೊಂದಿಗ� 

ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಗ� ಲಿಂಕ್ ಮಾರಲಾದ ಪರೆಸ್ತತ ಬಾಕಿ, ಸಾಲಗಳು/ಇಎಂಐ 

ಸೌಲಭಯೂಗಳು, ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು/ಸಾಲ, ಪಾವತ್ ಇತ್ಹಾಸ ಇತಾಯೂದಿಗಳ ಮೇಲಿನ 

ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂರಂತ� ಆದರ� ಅವುಗಳಿಗ� ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರದಂತ� ಕ�ರೆಡಿಟ್ 

ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಳು್ಳತತದ� (ಲಭಯೂವಿದ್ದರ�).

b) ಕ�ರೆಡಿಟ್ ನ್ೇರಬ�ೇಕ� ಅಥವಾ ನ್ೇರಬಾರದ್ ಎಂಬ್ದಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ�.

c) ಇಲಿಲಿ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರ್ವ ಯಾವುದನೊನು ತಡ�ದ್ಕ�ೊಳ್ಳದ�ೇ, ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲಿಲಿ 

ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗ� ಸವಾತಂತರೆ ಸಿಐಸಿ ನ್ೇಡಿದ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಮೌಲಾಯೂಂಕ/ ವರದಿಗ� 

ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಜವಾಬಾ್ದರವಾಗಿರ್ವುದಿಲಲಿ.

d) ಅಗತಯೂ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲಿಲಿ ಪಾವತ್ಸ್ವ ಮೊಲಕ ಉತತಮ ಕ�ರೆಡಿಟ್ 

ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು ನ್ವಡುಹಿಸ್ವುದ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಹಿತದೃರ್ಟಿಯಂದ 

ಉತತಮವಾಗಿದ�. ಡಿೇಫಾಲ್ಟಿ ನ ವಿವರಗಳು ಸಿಐಸಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಲಭಯೂವಿರ್ತತವ�. 

ಇವು ಕಾರ್ಡುದಾರರ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಅಹಡುತ�ಯ ಮೇಲ� ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಬಹ್ದ್.

e) ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಈ ಹಿಂದ� ಅಮಾನಯೂ ವಿವಾದವ�ಂದ್ ಸ್ಷಟಿಪಡಿಸಿದ್ದ 

ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಬಿಲಿಲಿಂಗ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಎತ್ತವ ಸಂದಭಡುದಲಿಲಿಯೊ ಅಥವಾ 

ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಾಯೂಖಾಯೂನ್ಸಿದಂತ�, ಕಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ 

ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ವಿವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರ� ಮತ್ತ/ಅಥವಾ ವಿವಾದವು ಪ್ನ್  ಅಥವಾ 

3ಡಿ ಸ್ರಕ್ತ ಪಾಸ್ ವಡ್ಡು ಬಳಸಿದ ಸ್ರಕ್ತ ವಹಿವಾಟ್ಗಳಿಗ� 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೊ ಅಪರಾಧಿ ಕಾಡ್ಡು ಹ�ೊೇಲಡಿರ್ ಅನ್ನು ಸಿಐಸಿಗಳಿಗ� ವರದಿ 

ಮಾರ್ವ ಹಕಕೆನ್ನು ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಕಾಯ್ದರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ�.

f) ಅಗತಯೂವಿರ್ವಂತ�, ಕಾಡ್ಡು ಖಾತ�ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� 

ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್  ಒದಗಿಸ್ತತದ�.

g) ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದ ವಹಿವಾಟ್ ಎಚಚಿರಿಕ�ಗಳನ್ನು ವಹಿವಾಟ್ ಪೂರಡುಗ�ೊಳಿಸ್ವಿಕ�ಯ 

ದೃಢೇಕರರವ�ಂದ್ ಭಾವಿಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ.
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H) ಇತರ ಉತ್ನನುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ್ಂದ ಯಾವುದ�ೇ ನ�ೇರ ಮಾರ್ಕಟ�ಟಿ 

ಅಥವಾ ಟ�ಲಿಕಾಲಿಂಗ್/ಎಸ್ ಎಂಎಸ್  ಅನ್ನು ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಸಿವಾೇಕರಿಸಲ್ 

ಬಯಸದಿದ್ದರ�, ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಬಿಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ಇಮೇಲ್ ಮಾರಬಹ್ದ್. 

ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡಿಡುನ ಪರೆಮ್ಖ ವ�ೈಶಿಷಟಿ್ಯಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂವಹನವನ್ನು 

ಕಾರ್ಡುದಾರರ್ ಸಿವಾೇಕರಿಸ್ವುದನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ತಾತರ�. ಈ ಎಂಟ್ಸಿ 

ಡಾಕ್ಯೂಮಂಟ್ ನ ಸಾಫ್ಟಿ ಕಾಪ್, ಕಾಡ್ಡು ಸದಸಯೂರ ನ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತ 

ಷರತ್ತಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಮಾಗಡುಸೊಚಿಗಳು ಮತ್ತ ಸಥಿಳಿೇಯ 

ನ್ಯಮಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ ನಲಿಲಿ ಲಭಯೂವಿವ�

11. ಕುಯಂದುಕೆೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ಷವಿಧಾನ
a. ಯಶಸಿವಾ ವಾಯೂಪಾರವು ಗಾರೆಹಕರ�ೊಂದಿಗ� ದಿೇಘಡುಕಾಲಿೇನ ಮತ್ತ ಪರಸ್ರ 

ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸ್ವುದರ ಮೇಲ� ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತತದ� 

ಎಂದ್ ನಾವು ನಂಬ್ತ�ತೇವ�. ನಾವು ಪರೆತ�ಯೂೇಕ ಗಾರೆಹಕರ ಕ್ಂದ್ಕ�ೊರತ� 

ನ್ವಾರಣಾ ಕ�ೊೇಶವನ್ನು ಸಾಥಿಪ್ಸಿದ�್ದೇವ�. ಇದ್ ಗಾರೆಹಕರ ಎಲಾಲಿ ವಿಚಾರಣ�ಗಳು, 

ಪರೆಶ�ನುಗಳು ಮತ್ತ ದೊರ್ಗಳು/ಕ್ಂದ್ಕ�ೊರತ�ಗಳನ್ನು ನ�ೊೇಡಿಕ�ೊಳು್ಳತತದ�. ನಮ್ಮ 

ಗಾರೆಹಕರಿಗ� ಅವರ ಅವಶಯೂಕತ�ಗಳನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತ 

ಸಮಯೇಚಿತವಾಗಿ ನ್ಭಾಯಸಲ್ ನಾವು ಈ ಕ�ಳಗಿನ ರಿೇತ್ಯ ಬ�ಂಬಲವನ್ನು 

ಒದಗಿಸ್ತ�ತೇವ�.

b. ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ಚಿಚಿನ ಹ�ಚಚಿಳಕಾಕೆಗಿ, ನ್ೇವು ನಮ್ಮ ಗಾರೆಹಕ ಅನ್ಭವದ 
ಮ್ಖಯೂಸಥಿರನ್ನು ಸಂಪಕಿಡುಸಬಹ್ದ್ ಮತ್ತ ಸಮಸ�ಯೂಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿೇಲಿಸಬಹ್ದ್ 
ಮತ್ತ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಗಾರೆಹಕ ಅನ್ಭವ ಬಿಒಬಿ ಫ�ೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ�ೊಲೊಯೂಷನ್ಸ್ 
ಲಿಮಿಟ�ಡ್, 15ನ�ೇ ಮಹಡಿ, 1502/1503/1504, ಡಿಎಲ್ ಎಚ್  ಪಾಕ್ಡು, ಎಸ್ .
ವಿ.ರಸ�ತ, ಗ್ರ್ ಗಾಂವ್ ಪಶಿಚಿಮ, ಮ್ಂಬ�ೈ - 400104 ರಲಿಲಿ ನ್ಷ್ಕ್ಷಪಾತ 
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹ್ದ್ ಮತ್ತ crm@bobfinancial.com  
ಗ� ಇಮೇಲ್ ಮಾರಬಹ್ದ್

ಗಾ್ರಹಕರ ಬೆಯಂಬಲ
ಗಾರೆಹಕರ್ ಯಾವುದ�ೇ ಪರೆಶ�ನು ಅಥವಾ ದೊರನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರ�, ಅವರ್ ನಮ್ಮ 
ಕಾಪಡುರ�ೇಟ್ ಕಚ�ೇರಿಯ ಈ ಕ�ಳಗಿನ ಸಂಖ�ಯೂಗಳಿಗ� ಅಥವಾ https://online.
bobcards.com ನಲಿಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಡ್ಡು ಗಳನ್ನು ನ�ೊೇಂದಾಯಸ್ವ ಮೊಲಕ ನಮಗ� 
ಕರ� ಮಾರಬಹ್ದ್.

ಸಮಸೆ್ಗಳು ಇಮೇಲ್/ದೊರವಾಣಿ ಸಯಂಖೆ್

ಬಿಲಿಲಿಂಗ್ / ಪಾವತ್/

ಕಾಡ್ಡು  ನ್ವಡುಹಣ�/

ಸ�ೇವ�ಯ ವಿನಂತ್ ಅಥವಾ 

ಇತರ ವಿಚಾರಣ�ಗಳು.

crm@bobfinancial.com
24 X7 ಟ�ೊೇಲ್  ಫಿರೆೇ -  
1800 103 1006 ಅಥವಾ 
1800 225 100
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ಸಮಸೆ್ಗಳು ಇಮೇಲ್/ದೊರವಾಣಿ ಸಯಂಖೆ್

ಕಳ�ದ್ಹ�ೊೇದ/ ಕದಿ್ದರ್ವ 
ಕಾಡ್ಡು 

https://online. bobcards.com 
ಮೊಲಕ ನ್ಮ್ಮ ಕಾಡ್ಡು  ಅನ್ನು ತಕ್ಷರ  
ಬಾಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ಈಗಾಗಲ�ೇ ಪೇಟಡುಲ್ 
ಪರೆವ�ೇಶಕಾಕೆಗಿ ನ�ೊೇಂದಾಯಸಿದ್ದರ�) ಅಥವಾ 
1800 225 100 ದಲಿಲಿ ಕರ� ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 
ನ್ಮ್ಮ ನ�ೊೇಂದಾಯಸಿಕ�ೊಂಡಿರ್ವ ಮೊಬ�ೈಲ್  
ಸಂಖ�ಯೂಯಂದ ನ್ಬಡುಂಧಿಸಿ < ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು  
ಸಂಖ�ಯೂ> ಅನ್ನು +91 9323803935  
ಗ� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್  ಮಾಡಿ ಅಥವಾ  
crm@bobfinancial. com  
ಗ� ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

ದೊರು ಪರಿಹಾರ 
ಕಾಯ್ಷವಿಧಾನ

ಇಮೇಲ್ ಸಯಂಪಕ್ಷ

ದೊರನ್ನು 3 ಕ�ಲಸದ 
ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚಿ 
ಸಮಯದಿಂದ ಗಮನ್ಸದ� 
ಇದ್ದರ�.

crm@bobfinancial.com

ಮ್ಂದಿನ 2 ಕ�ಲಸದ 
ದಿನಗಳವರ�ಗ� ದೊರನ್ನು 
ಗಮನ್ಸದ� ಇದ್ದರ�.

crm1@bobfinancial.com

ದೊರಿನ ಬಗ�ಗೆ ಇನೊನು 
ಗಮನಹರಿಸದಿದ್ದರ�

escalations@bobfinancial.com

“ಕರ� ಮಾರ್ವ ಮೊದಲ್ ದಯವಿಟ್ಟಿ ಕ�ಳಗಿನ ಮಾಹಿತ್ಯಂದಿಗ� ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ: ನ್ಮ್ಮ 
ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಸಂಖ�ಯೂ, ನ್ಮ್ಮ ಹ�ಸರ್, ನ್ಮ್ಮ ಸಂಪಕಡು ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖ�ಯೂ, ನ್ಮ್ಮ 
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ (ಯಾವುದಾದರೊ ಇದ್ದರ�)”
ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ಚಿಚಿನ ಹ�ಚಚಿಳಕಾಕೆಗಿ, ನ್ೇವು ನಮ್ಮ ಗಾರೆಹಕರ ಅನ್ಭವದ ಮ್ಖಯೂಸಥಿರನ್ನು 
ಸಂಪಕಿಡುಸಬಹ್ದ್ ಮತ್ತ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಗಾರೆಹಕರ ಅನ್ಭವದಲಿಲಿ ಸಮಸ�ಯೂಗಳನ್ನು 
ಪರಿಶಿೇಲಿಸಬಹ್ದ್ ಮತ್ತ ನ್ಷ್ಕ್ಷಪಾತ ನ್ರಡುಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹ್ದ್

ಬಿಒಬಿ ಫೆೈನಾನಿಷಿಯಲ್ ಸೆೊಲೊ್ಶನ್ಸ್  ಲ್ಮಿಟೆರ್
5ನ�ೇ ಮಹಡಿ, 1502/1503/1504,  
ಡಿಎಲ್ ಎಚ್  ಪಾಕ್ಡು, ಎಸ್ .ವಿ. ರಸ�ತ, ಗ್ರ್ ಗಾಂವ್ ಪಶಿಚಿಮ, ಮ್ಂಬ�ೈ - 400104.
24 X7 ಟ�ೊೇಲ್ ಫಿರೆೇ - 1800 103 1006 ಅಥವಾ 1800 225 100

ಸಥಿಳಿೇಯ ಭಾಷ�ಯಲಿಲಿ ಉನನುತ್ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡಿಡುನ ಉತ್ನನುದ ವ�ೈಶಿಷಟಿ್ಯಗಳು ಮತ್ತ 
ಪರೆಮ್ಖ ನ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತ ಷರತ್ತಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಹ�ಚಿಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, 
ದಯವಿಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್  www.bobfinancial.com<http://www.
bobfinancial.com> ನಲಿಲಿ ಉನನುತ್ ಕ�ರೆಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಡು ಪುಟವನ್ನು ನ�ೊೇಡಿ.
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ಬಿಒಬಿ ಫೆೈನಾನಿಷಿಯಲ್ ಸೆೊಲೊ್ಶನ್ಸ್  ಲ್ಮಿಟೆರ್

“ಬರ�ೊೇಡಾ ಹೌಸ್”, ಡಿವಾನ್ ಶಾಪ್ಂಗ್ ಸ�ಂಟರ್ ಹಿಂದ�,
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