
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

നിങ്ങളുപ്െ വിളപ്വെുപെിപ്ൻ� 
ഉന്നതിക്ക്



പ്രിയ കാർഡ്ഹാൾഡർ,

ബരിഒബരി ഫരിനാൻഷ്യൽ സ�ാലൂഷൻസ് ലരിമരിറ്റഡ (BFSL) 

കുടുംബത്രി്ലക്ക് നരിങ്ങസെ �്ാഗതം സെയ്യുന്ു. ഒപ്ം, 

നരിങ്ങസെ ്�വരിക്ാനുർള്ള അവ�രം നൽകരിയതരിനുള്ള 

നന്രിയും അറരിയരിക്ുന്ു.

തുടർന്ുള്ള ്്ജുകെരിൽ നരിങ്ങെയുസട സപകഡരിറ്റക് 

കാർഡുമായരി ബന്ധസപ്ട്ട “ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും” (MITC) 

നൽകരിയരിരരിക്ുന്ു. BFSL-സൻ� വരി്വെനാധരികാരം, 

കാലാകാലങ്ങെരിൽ സറഗു്ലറ്റർമാർ ്ുറസപ്ടുവരിക്ുന് 

മാർഗനരിർ്േശങ്ങൾ എന്രിവയ്ക്ക് അനു�രരിച്ക് 

നരിബന്ധനകെരിലും വ്യവസ്ഥകെരിലും മാറ്റം 

വരാവുന്താണ്. അത്രം മാറ്റങ്ങൾ അപ്ഡറ്റക് 

സെയ്ത MITC ഞങ്ങെയുസട സവബ്�റ്റരിൽ അപ ്ലാഡ 

സെയ്യുന്തായരിരരിക്ും. www.bobfinancial.com-ലും MITC 

ലഭ്യമാണ്. 

www.bobfinancial.com-ൽ ്റഞ്രിട്ടയുള്ളതു ്്ാസല 

കാർഡ ഉടമകെയുസട എപഗരിസമൻറുമായരി ്െർത്ക് MITC 

വായരിക്ുകയും മന�രിലാക്ാക്ുകയും ്വണം.

ഉന്തരി സപകഡരിറ്റക് കാർഡരിസൻ� ഉൽപ്ന് 

�വരി്ശഷതകെയുസട കൂടുതൽ വരിശോംശങ്ങെയും,  

പ്ധാന നരിബന്ധനകെയും വ്യവസ്ഥകെയും അറരിയുന്തരിന്  

www.bobfinancial.com-സല ഉന്തരി സപകഡരിറ്റക് കാർഡ ്്ജ് 

�ന്ർശരിക്ുക. 

�ുേീർഘമാസയാരു ബന്ധം നരിലനരിർത്ാനാകുസമന് 

പ്തീക്ഷ്യാസട, മരികച് ്�വനം ഞങ്ങൾ നരിങ്ങൾക്ക് 

ഉറപ്യു നൽകുന്ു. 



3

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 
നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും 

1. ഫീസുകളും ചാർജുകളും (BFSL-സൻ� മാപതം 
വരി്വെനാധരികാരത്രിസൻ� അടരിസ്ഥാനത്രിൽ കാലാകാലങ്ങെരിൽ 
മാറ്റം വരുത്ാവുന്ത്.)

a)  ആദ്യവർഷ ഫീസ് & വാർഷിക ഫീസ്

 വ്യത്യസ്ത കാർഡുകൾക്നു�രരിച്ക് ഈ ഫീസ്/ൊർജുകൾ 
വ്യത്യാ�സപ്ട്ടരിരരിക്ുന്ു. ബാധകമായ ഫീസ് എപതയാസണന്ക് 
സപകഡരിറ്റക് കാർഡരിന് അ്്ക്ഷരിക്ുന് �മയത്ക് കാർഡ ഉടമസയ 
അറരിയരിക്ുന്താണ്. കൂടാസത, ബാധകമായ ഈ ഫീസ് കാർഡ 
ഉടമയുസട സപകഡരിറ്റക് കാർഡ അക്കൗണ്രിൽ നരിന്ക് ്നരരിട്ടക് 
ഈടാക്ുകയും അത് ബരില്രിൽ �ൂെരിപ്രിക്ുകയും സെയ്യുന്ു. 
(‘ൊർജുകെയുസട താരരിഫ്’ എന് വരിഭാഗത്രിനു കീഴരിൽ 
വരിശോംശങ്ങൾ നൽകരിയരിരരിക്ുന്ു). BFSL-സൻ� �്ന്ം 
വരി്വെനാധരികാരത്രിൽ ഫീ�രിൽ എസന്ങ്രിലും തരത്രിലുള്ള 
ഇെവുക്ൊ ഒഴരിവാക്ലുക്ൊ നൽകാവുന്താണ്.

b)   സർവീസ് ചാർജുകൾ

i. കാർഡ ഉടമയ്ക്ക് BFSL നൽകുന് ്�വനങ്ങൾക്ും, 

കാർഡ അക്കൗണ്ുമായരി ബന്ധസപ്ട്ട ്്യ്സമൻറുകെരിൽ 

വരുത്രിയ വീഴെകൾ അസല്ങ്രിൽ കാലതാമ�ങ്ങൾക്ും 

നരിശ്രിത നരിരക്രിലുള്ള �ർവീസ് ൊർജുകൾ കാർഡ ഉടമ 

നൽ്കണ്താണ്.

ii. ഏസതങ്രിലും അസല്ങ്രിൽ എല്ാ ൊർജുകെയും ഫീ�ുകെയും 

കാലാകാലങ്ങെരിൽ മാറ്റയുന്തരിനും ഏസതങ്രിലും ്ുതരിയ 

ൊർജുക്ൊ ഫീ്�ാ അവതരരിപ്രിക്ുന്തരിനുമുള്ള 

അവകാശം BFSL-ൽ മാപതം നരിക്ഷരിപതമാണ്. ൊർജുകെരി്ലാ 

ഫീ�ുകെരി്ലാ വരുത്ുന് അത്രം മാറ്റങ്ങസെ കുറരിച്ക് 

കാർഡ ഉടമകൾക്ക് കുറഞ്ത് 30 േരിവ�ം മുമ്ക് അറരിയരിപ്ക് 

നൽ്കണ്താണ്. പ്സ്തുത മാറ്റം BFSL-സൻ� സവബ്�റ്റക് 

വഴരി മാപതമായരി കാർഡ ഉടമകസെ അറരിയരിക്ാവുന്താണ് 

എന്ും വ്യക്തമാക്സപ്ട്ടരിട്ടയുണ്ക്.

iii) ്ൂർണമായ തുക അടയ്ക്ാത് ്ക്ഷം, നരിശ്രിത തീയതരിക്ക് 

്ശഷം കുടരിശ്രിക തുകയ്ക്ക് ബാധകമായ നരിരക്രിലുള്ള 

�ർവീസ് ൊർജുകൾ അടവ് ്ൂർത്രിയാക്ുന്തു വസര 

പ്തരിമാ� അടരിസ്ഥാനത്രിൽ െുമത്ുന്താണ്.

iv) �ർവീസ് ൊർജുകൾ താസഴപ്റയുന്വയ്ക്ും ബാധകമാണ്.

a. ്ുതരിയ വാങ്ങലുകൾക്ക്, സമാത്ം കുടരിശ്രിക നരിശ്രിത 

തീയതരിക്ുള്ളരിൽ അടച്യുതീർത്രിട്ടരിസല്ങ്രിൽ
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b.  ്രരിധരി ലംഘരിക്ുന്തരിന് - അനുവേരിച് സപകഡരിറ്റക് 
്രരിധരിയരിൽ കൂടുതലുള്ള കുടരിശ്രികയ്്ക്ാ, റദ്ാക്രിയ/
�റണ്ർ സെയ്ത കാർഡരിസൻ� കാര്യത്രിൽ സമാത്ം 
കുടരിശ്രിക തുകയ്്ക്ാ നരിരക്ക് ബാധകമായരിരരിക്ും.

 v) നൽ്കണ് ്�വന നരിരക്ക് ഓ്രാ ്്റേറ്റക്സമൻറ് 
കാലയെവരിസൻ�യും അവ�ാന തീയതരിയരിൽ കാർഡ 
അക്കൗണ്രിൽ നരിന്ക് ഈടാക്ുകയും ബരില്രിൽ 
�ൂെരിപ്രിക്ുകയും സെയ്യുന്ു.

vi) കാർഡ കുടരിശ്രിക ്ൂർണമായും ക്രിയർ സെയ്യുന്തുവസര 
്�വന നരിരക്ുകൾ ഈടാക്ുന്ത് തുടരും.

vii) ബാധകമായ �ർവീസ് ൊർജ് അറരിയുന്തരിന് 
“ൊർജുകെയുസട താരരിഫ്’” എന് വരിഭാഗം �ന്ർശരിക്ുക. 
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ചാർജുകളുപ്െ താരിഫ്
BOB ഫരിനാൻഷ്യൽ സ�ാലൂഷൻസ് ലരിമരിറ്റഡരിൽ മാപതം 
നരിക്ഷരിപതമായ വരി്വെനാധരികാരത്രിസൻ� അടരിസ്ഥാനത്രിൽ 
കാലകാലങ്ങെരിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വരി്ധയമാണ്. നരിലവരിസല 
നരിരക്ുകെയും ബാധകമായ ൊർജുകെയും അറരിയാൻ  
www.bobfinancial.com �ന്ർശരിക്ുക.

ഫീസുകൾ/ചാർജുകൾ പപ്രമറി

ആദ്യവർഷത്ിപ്െ ഫീസ് 
(ആദ്യ സ്റ്റേറ്റക്പ്മൻറിൽ 
ചുമത്ുന്നു)

ആജീവനാന്ം �കൗജന്യം

വാർഷിക ഫീസ് ബാധകമല്

്ലരിശ രഹരിത കാലയെവ് മറ്റക് കുടരിശ്രികകൾ ഇല്ാത്്ക്ഷം 20 
മുതൽ 50 േരിവ�ം വസര

അടവ് തുകയുസട 
കുറഞ് ്രരിധരി*

സമാത്ം കുടരിശ്രിക തുകയുസട 5% 
അസല്ങ്രിൽ `100, ഇവയരി്ലതാ്ണാ 
വലുത് എന്തരിസൻ� അടരിസ്ഥാനത്രിൽ 
(�ാധാരണ കാർഡുകെയുസട 
കാര്യത്രിൽ). �ാധാരണമല്ാത് 
്്യ്സമൻറുകെയുസട കാര്യത്രിൽ 
അടവ് തുകയുസട കുറഞ് ്രരിധരി 
വ്യത്യാ�സപ്ട്ടരിരരിക്ും***

മറ്റക് ചാർജുകൾ

ഉന്തരി �ർവീസ് 
ൊർജുകൾ

1.50% പ്തരിമാ�ം, അതായത് 
പ്തരിവർഷം. 18.00% 

ഡ്യൂപ്രി്ക്റ്റക് ബരിൽ `25/- ഓ്രാ ബരില്രിലും

സെക്ക് റരി്ട്ടണ്  
ൊർജുകൾ

സെക്ക് തുകയുസട 2% അസല്ങ്രിൽ 
`450, ഏതാ്ണാ വലുത് എന്തരിസൻ� 
അടരിസ്ഥാനത്രിൽ

െരക്ക് ്�വന നരികുതരി 
(GST)

18%## (എല്ാ ഫീ�ുകെരിലും 
്ലരിശകെരിലും മറ്റക് ൊർജുകെരിലും 
ബാധകം)

സപകഡരിറ്റക് ്രരിധരി 
മറരികടക്ു്മ്ാഴുള്ള 
ൊർജുകൾ

 അനുവേരിച് സപകഡരിറ്റക് ്രരിധരിക്ക് 
മുകെരിലുള്ള തുകയുസട 2.5% 
അസല്ങ്രിൽ `600, ഏതാ്ണാ വലുത് 
എന്തരിസൻ� അടരിസ്ഥാനത്രിൽ*

കാർഡ റീ്പ്സ്സമൻറ് 
ൊർജുകൾ

`100/- ഒരു കാർഡരിന്

ൊർജ് സ്രിപ്ക് 
വീസണ്ടുക്ൽ ൊർജുകൾ

`250/- ഒരു ൊർജ് സ്രിപ്രിന്

്രരിധരി ഉയർത്ുന്തരിന് ഫീസ് ഇല്



6

്വകരിയുള്ള 
്്സമൻറരിനുള്ള 
ൊർജുകൾ

സ്റ്റേറ്റക്പ്മൻറ് ബാെൻസ് ചാർജുകൾ

`100-ൽ താസഴയുള്ള 
തുക
`101 മുതൽ `500 വസര
`501 മുതൽ `1,000 വസര
`1,001 മുതൽ `10,000 വസര
`10,001 മുതൽ `25,000 വസര
`25,001 മുതൽ ̀ 50,000 വസര
`50,000-നു മുകെരിൽ

ബാധകമല് 

` 100

` 400

` 600

` 800

` 1,110

` 1,300

* വരിശോംശങ്ങൾക്ായരി www.bobfinancial.com �ന്ർശരിക്ുക.
* ജരിഎസ്ടരി ഘടകം തരിരരിച്യു നൽകാവുന്തല്. �ർൊർജ് 
ഒഴരിവാക്ലരിന് അർഹമായ ഇന്ധന ഇട്ാടുകൾക്ക് റരിവാർഡ 
്്ായരിൻറുകൾ ലഭരിക്രില്. ഫ്യൂവൽ ്്റേഷൻ, അക്യരിറരിംഗ് ബാങ്ക് 
എന്രിവയ്ക്ക് അനു�രരിച്ക് ഇന്ധന �ർൊർജ് നരിരക്ക് 
വ്യത്യാ�സപ്ടാം എന്ത് പശദ്രിക്ുക. വ്യാ്ാരരിക്ക് സടർമരിനൽ 
നൽകുന്, അക്യരിറരിംഗ് ബാങ്ാണ് �ർൊർജ് ഈടാക്ുന്ത്. 
ൊർജ് സ്രിപ്രിൽ നൽകരിയരിട്ടയുള്ള ഇന്ധന ഇട്ാടരിസൻ� മൂല്യം 
സപകഡരിറ്റക് കാർഡ ്്റേറ്റക് സമൻറരിൽ നരിന്ക് വ്യത്യസ്തമാകുസമന്തും 
പശദ്രിക്ുക, കാരണം ഇട്ാടരിന് ്ശഷമാണ് അക്യറരിംഗ് ബാങ്ക് 
ഇന്ധന �ർൊർജും ജരിഎസ്ടരിയും ആ ഇട്ാടരിൽ െുമത്ുന്ത്. 

*** ്നാണ്  ്്യ്സമൻറരിസൻ� കാലയെവ്- െുരുങ്ങരിയ അടവ് തുക
0 മുതൽ 1 മാ�ം വസര  സമാത്ം കുടരിശ്രികയുസട 5%
2 മുതൽ 3 മാ�ം വര  സമാത്ം കുടരിശ്രികയുസട 10% 
4 മുതൽ 6 മാ�ം വസര  സമാത്ം കുടരിശ്രികയുസട 15%

## നരിലവരിലുള്ള �ർക്ാർ മാർഗനരിർശങ്ങൾക്നു�രരിച്ക്

c)  ്രെിശരഹിത സ്റപരേസ് ്രിരീഡ്
  കാർഡരിൽ മുമ്ക് കുടരിശ്രികസയാന്ും ഇസല്ങ്രിൽ, ഇട്ാടുകെയുസട 

തീയതരി അനു�രരിച്ക് 20 മുതൽ 50 േരിവ�ം വസര ്ലരിശ 
രഹരിത ്പഗസ് ്രിരീഡ ലഭരിക്ും. 

 ഉദാഹരണം:
 അതായത്, മാ�ത്രിസല 1-ാം തീയതരി ബരില്രിംഗ് തീയതരിയുള്ള 

ഒരു ഉ്്ഭാക്താവ് ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വസര സതൻ� 
കാർഡരിൽ നരിന്ക് സെലവരിടൽ നടത്ുന്തരിനുള്ള ബരിൽ ്മയ് 1-ന് 
ജന്ററ്റക് സെയ്സപ്ടും. സമയ് 20 ആയരിരരിക്ും അതരിസൻ� 
്്യ് സമൻറരിനുള്ള അവ�ാന തീയതരി. അതരിനാൽ ഏപ്രിൽ 
14-ന് നടത്ുന് ഒരു വാങ്ങലരിന് 37 േരിവ�സത് ്ലരിശ രഹരിത 
്പഗസ് ്രിരീഡ ലഭരിക്ും, ഏപ്രിൽ 20-ന് നടത്ുന് വാങ്ങലരിന് 
31 േരിവ�സത് ്ലരിശ രഹരിത ്പഗസ് ്രിരീഡ ലഭരിക്ും.

d)  സർവീസ് ചാർജുകളുപ്െ കണക്ാക്ൽ
i)  മുൻ ്്റേറ്റക്സമൻറ് കാലയെവരിസല (എസന്ങ്രിലും ഉസണ്ങ്രിൽ) 

കാർഡ അക്കൗണ്രിസല കുടരിശ്രിക തുക അതരിസൻ� നരിശ്രിത 
തീയതരിക്കം ്ൂർണ്ണമായരി അടച്രിട്ടയുസണ്ങ്രിൽ, ഏസതാരു 
്്റേറ്റക്സമൻറ് കാലയെവരിലും ഒരു വാങ്ങലരിന് (അതുമായരി 
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ബന്ധസപ്ട്ട ഏസതങ്രിലും സഡബരിറ്റഡ ൊർജരിനും) ലഭ്യമായ 
്ലരിശ രഹരിത കാലയെവ് ബാധകമായരിരരിക്ും.

ii)  സതൻ� ബാലൻസ് തുക മുഴുവനായരി ഒരുമരിച്ക് 
അടയ്്ക്ണ്തരിസല്ന്ക്, കാർഡ ഉടമ സതരസഞ്ടുക്ുന് 
േരിവ�സത് ഇട്ാട് മുതലുള്ള, എല്ാ ഇട്ാടുകൾക്ും 
പ്തരിമാ� ്ലരിശ നരിരക്രിൽ �ർവീസ് ൊർജുകൾ 
നൽകണം. അടയ്ക്ാത് ഇഎംഐ തവണകൾ 
ഉൾപ്സടയുള്ളവയ്ക്ും ഇത് ബാധകമാണ്. ബാലൻസ് തുക 
്ൂർണമായരി അടച്യുതീരുന്തു വസര ഇത് തുടരും.

iii)  കാർഡ അക്കൗണ്രിസല കുടരിശ്രിക തുക അതരിസൻ� നരിശ്രിത 
തീയതരിക്കം ്ൂർണ്ണമായരി അടച്രിട്ടരിസല്ങ്രിൽ, ഏസതാരു 
്ുതരിയ വാങ്ങലരിനും വാങ്ങൽ തുക (അതുമായരി ബന്ധസപ്ട്ട 
ഏസതങ്രിലും സഡബരിറ്റക് ൊർജും) കാർഡ അക്കൗണ്രിൽ നരിന്ക് 
ഈടാക്ുന് േരിവ�ം മുതൽ ഒരു ്�വന നരിരക്ക് 
ഈടാക്ും. കൂടാസത, കാർഡ അക്കൗണ്രിസല കുടരിശ്രികയുള്ള 
അക്കൗണ്ക് ബാലൻ�രിനും, അവ�ാന ്്റേറ്റക്സമൻറ് 
കാലയെവരിസൻ� ആേ്യ േരിവ�ം മുതലുള്ള ്�വന നരിരക്ക് 
ഈടാക്ുന്താണ്. 

iv) റിസ്റവാൾവിംഗ് പ്പകഡിറ്റിസൻ� സർവീസ് ചാർജുകൾ: പ്തരിേരിന 
അടരിസ്ഥാനത്രിൽ, കാർഡ അക്കൗണ്രിസല ബാക്രിയുള്ള 
കുടരിശരികയ്ക്ു (്ർ്ച്സ് ബാലൻസ്) ്മലാണ് �ർവീസ് 
ൊർജുകൾ കണക്ാക്ുന്ത്. ഓ്രാ േരിവ�ത്രിസൻ�യും 
അവ�ാനം ബാക്രിയുള്ള കുടരിശ്രിക തുകയരിൽ (്ർ്ച്സ് 
ബാലൻസ്) നരിലവരിലുള്ള പ്തരിേരിന നരിരക്ക് പ്്യാഗരിച്ാണ് 
ഇത് കണക്ാക്ുന്ത്.

v)  i) കാെ്രരിധി കഴിഞ്ഞ തുകയ്ക്ുള്ള സർവീസ് ചാർജുകൾ : 
ഇട്ാട് തീയതരി മുതൽ 1.50% (പ്തരിവർഷം 18%) 
വസരയാണ് നരിലവരിസല �ർവീസ് ൊർജുകൾ, അത് 
BFSL-സൻ� വരി്വെനാധരികാരത്രിസൻ� അടരിസ്ഥാനനത്രിൽ 
മാറ്റത്രിന് വരി്ധയമാണ്.

vi) ്്യ് സമൻറ് തീയതരിക്കം കാർഡ ഉടമ മുഴുവൻ 
കുടരിശ്രികയും അടച്രിസല്ങ്രിൽ അയാൾ �ർവീസ് ൊർജുകൾ 
അട്ക്ണ്താണ്. 

vii) താസഴപ്റയുന് �ാഹെര്യങ്ങെരിൽ കാർഡ ഉടമ �ർവീസ് 
ൊർജുകൾ അടയ്്ക്ണ്തരില്:
 •  ഓപ്ണരിംഗ് ബാലൻസ് ്ൂജ്യം ആസണങ്രിൽ.
 •  കുടരിശ്രിക ഉണ്ായരിരരിക്ുകയും നരിശ്രിത കുടരിശ്രിക 

തീയതരി കഴരിയുന്തരിനു മുമ്ക് 100% കുടരിശ്രികയും 
അടച്യുതീർക്ുകയും സെയ്താൽ

ഉദാഹരണം:
1. കാർഡ ്്റേറ്റക് സമൻറ് തീയതരി: എല്ാ മാ�വും 1. ജൂ്ല 1 നും 

ജൂ്ല 31 നും ഇടയരിലാണ് ഇട്ാടുകൾ നടത്രിയത്.
2. ജൂ്ല 25-ന് 1000 രൂ്യുസട റീസട്ടയരിൽ ്ർ്ച്സ് നടത്രി. 

ജൂ്ല 1ൽ നരിന്ുള്ള മുൻകാല ബാലൻസ് ഒന്ുമരിസല്ന്ക് 
കരുതുക. കുടരിശ്രിക തുക 1000 രൂ്യാസണന്ക് കാണരിച്ക് ഓഗ്റേക് 
1ന് ്്റേറ്റക് സമൻറ് ജന്ററ്റക് സെയ്സപ്ടും. അത് അടയ്ക്ാനുള്ള 
അവ�ാന തീയതരി ഓഗ്റേക് 20 ആയരിരരിക്ും.
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i. നരിശ്രിത തീയതരിക്ുള്ളരിൽ മുഴുവൻ ്്യ്സമൻറും 
നടത്ുകയാസണങ്രിൽ ഒരു �ർവീസ് ൊർജും 
െുമത്ുന്തായരിരരിക്രില്.

ii.  അക്കൗണ്രിൽ ്്യ് സമൻറ് നടത്രിയരിട്ടരിസല്ങ്രി്ലാ അടച് 
്്യ് സമൻറ് എന്ത് അടവ് തുകയുസട കുറഞ് 
്രരിധരി്യക്ാൾ കുറവാസണങ്രി്ലാ, ഇട്ാട് തീയതരി മുതൽ 
കമ്നരി @ 1.50% �ർവീസ് ൊർജ് ഈടാക്ും. കൂടാസത, 400 
രൂ് ്ലറ്റക് ്്യ് സമൻറ് ൊർജുകെയും ഈടാക്ും. അ്പ്ാൾ 
കുടരിശ്രിക തുക എന്ത്, 1000 + രൂ്. 18.74 (ജൂ്ല 25 മുതൽ. 
1000 രൂ്യ്ക്ുള്ള 3.25% �ർവീസ് ൊർജുകൾ) + 400 രൂ് + 
9.37 രൂ്+ 9.37 രൂ് (SGST @9% + CGST @9% = ആസക 
18% GST ബാധകമായരിരരിക്ും) = 1437.48 ആയരിരരിക്ും. 
സ�പതംബർ 1 സല ബരില്രിൽ ഈ തുകയാണ് കാർഡ ഉടമയ്ക്ക് 
ലഭരിക്ുക.

iii. മരിനരിമം ്്യ് സമൻറ് ആയ 100 രൂ് (മരിനരിറ്റക് ്്യ് സമൻറ് 
തുക എന്ത് സമാത്ം കുടരിശ്രികയുസട 5% അസല്ങ്രിൽ 100/രൂ്, 
ഏതാ്ണാ കൂടുതൽ എന്തരിസൻ� അടരിസ്ഥാനത്രിൽ) ഓഗ്റേക് 
11-ന് (അവ�ാന തീയതരി കഴരിയുന്തരിന് മുമ്ക്) അടച്യുസവന്ക് 
കരുതുക. അ്പ്ാൾ കുടരിശ്രിക എന്ത്, 1000 രൂ്- 100 രൂ്  
= 900 രൂ് +. 17.70 (ജൂ്ല 25 മുതൽ ഓഗ്റേക് 10 വസര 17 
േരിവ�ം 1000 രൂ്യ്ക്ക് 1.50% �ർവീസ് ൊർജും ഓഗ്റേക് 
11മുതൽ 31 വസരയുള്ള 21 േരിവ�ം 900 രൂ്യ്ക്ക് 1.50% 
�ർവീസ് ൊർജും) + 8.85 രൂ് + 8.85 രൂ്. (SGST @ 9% + 
CGST @ 9% = ആസക 18% GST ബാധകമായരിരരിക്ും)= Rs. 
935.4 ആയരിരരിക്ും. ഇതാണ് കാർഡ ഉടമയ്ക്ക് സ�പറ്റംബർ 
1-സല ബരില്രിൽ ലഭരിക്ുക

e)  സ്റ്രയ്പ്മൻറ് പവകിയാെുള്ള ചാർജുകൾ (അെവിൽ വീഴച 
വരുത്ിയാെുള്ള ചാർജുകൾ) : ്്യ് സമൻറ് അടയ്്ക്ണ് 
അവ�ാന തീയതരി കഴരിയുന്തരിന് മുമ്ക്, കുറഞ് 
്രരിധരിയരിസലങ്രിലും കുടരിശ്രിക തുക അടച്രിസല്ങ്രിൽ ഇത് 
ബാധകമായരിരരിക്ും. നരിശ്രിത തീയതരിയരി്ലാ അതരിന് മു്മ്ാ 
കാർഡ അക്കൗണ്രിൽ തുക സപകഡരിറ്റക് സെ്യ്ണ്തുണ്ക്. 
(“ൊർജുകെയുസട താരരിഫ്’ എന് വരിഭാഗത്രിന് കീഴരിലുള്ള 
വരിശോംശങ്ങൾ ്രരി്ശാധരിക്ുക).

്രരിധിെംഘിക്ുന്നതിനുള്ള ചാർജുകളുപ്െ 
കണക്ാക്ൽ 
കാർഡ അക്കൗണ്രിസല കുടരിശ്രിക തുക ഒരു ഘട്ടത്രിലും സപകഡരിറ്റക് 
്രരിധരി കവരിയാൻ ്ാടരില്, അത് ലംഘരിക്സപ്ട്ടാൽ അനുവേരിച് 
സപകഡരിറ്റക് ലരിമരിറ്റരിന് മുകെരിലുള്ള തുകയുസട 2.5% അധരികമായരി 
ഈടാക്ും.

2.  പ്പകഡിറ്റക് ്രരിധികൾ
a. പ്തരിമാ� ബരില്യുകെരിൽ സപകഡരിറ്റക് ്രരിധരിയും ലഭ്യമായ 

സപകഡരിറ്റക് ്രരിധരിയും കാണരിച്രിട്ടയുണ്ാകും. BFSL അതരിസൻ� 
വരി്വെനാധരികാരത്രി്ലാ കാർഡ ഉടമയുസട അഭ്യർത്ഥന 
പ്കാര്മാ, കാലാകാലങ്ങെരിൽ സപകഡരിറ്റക് ്രരിധരി 
്രരിഷകരരി്ച്ക്ാം.
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b. ഒരു കാർഡ ഉടമയ്ക്ക് ലഭ്യമായരിട്ടയുള്ള സപകഡരിറ്റക് ്രരിധരി ഏതു 
�മയത്ും മുൻകൂർ ്നാട്ടീ�രില്ാസത, കാരണം വ്യക്തമാക്രി്യാ 
വ്യക്തമാക്ാസത്യാ റദ്ാക്ാനും �സ്സ്ൻഡ സെയ്ാനും 
കുറയ്ക്ാനുമുള്ള അവകാശം BFSL-ൽ നരിക്ഷരിപതമാണ്. 

c. കാർഡ ഉടമയുസട സപകഡരിറ്റക് ്യാഗ്യതയരിൽ അ്െയം 
�ംഭവരിക്ുന് �ാഹെര്യത്രിൽ, കാർഡ ഉടമയുസട സപകഡരിറ്റക് 
്രരിധരി �്യ്മവ റദ്ാകാവുന്താണ്.

d. കാർഡ അക്കൗണ്രിസല കുടരിശ്രിക യാസതാരു �ാഹെര്യത്രിലും 
സപകഡരിറ്റക് ്രരിധരി കവരിയാൻ ്ാടരില്, ഇത് ലംഘരിക്സപ്ട്ടാൽ 
എക�ീഡരിംഗ് ലരിമരിറ്റക് ൊർജുകൾ ബാധകമാകും. കൂടാസത, 
കാർഡ ്്ാക്ക് സെയ്സപ്ടാൻ ്്ാലും ഇടയാക്രി്യക്ാം.

e. പ്തരിമാ� ബരില്യുകൾ പ്കാരം അടയ് ്ക്ണ് തുകയ് ക്ക് 
മുകെരിലുള്ള തുക കാർഡ ്ഹാൾഡർ അടയ്ക്ുന് 
�ാഹെര്യമുണ്ായാൽ, സപകഡരിറ്റക് ബാലൻ�രിന് കാർഡ 
ഉടമയ് ക്ക് ്ലരിശ ലഭരിക്ുന്തല്. ്രിന്ീട് വരുന് ബരില്യുകെരിസല 
തുകയരിൽ ആ സപകഡരിറ്റക് ബാലൻസ് പകമീകരരിക്ും.

f. കൃത്യമായ ഇട്വെകെരിൽ നടക്ുന് കാർഡ അക്കൗണ്ക് 
അവ്ലാകനത്രിസൻ� അടരിസ്ഥാനത്രിൽ, ഉ്്ഭാക്താവരിന് അ്ത 
സപകഡരിറ്റക് ്രരിധരി്യാ, കുറഞ് സപകഡരിറ്റക് ്രരിധരി്യാ 
അനുവേരിക്ുന്തരിനുള്ള അവകാശം BFSL-ൽ നരിക്ഷരിപതമാണ്. 
്രരിധരികൾ വർദ്രിപ്രിക്ാൻ ആപഗഹരിക്ുന് ഉ്്ഭാക്താക്ൾക്ക് 
BFSL-്ലക്ക് അ്്ക്ഷ നൽകരി ആവശ്യമുള്ള ്രഖകൾ 
�മർപ്രിച്യുസകാണ്ക് അത് സെയ്ാൻ കഴരിയും. BFSL-ന് അതരിസൻ� 
്ൂർണ്ണ വരി്വെനാധരികാരത്രിസൻ� അടരിസ്ഥാനത്രിൽ കാരണം 
വ്യക്തമാക്രിയും കാരണസമാന്ും കാണരിക്ാസതയും സപകഡരിറ്റക് 
്രരിധരി വർധരിപ്രിക്ുക്യാ വർധരിപ്രിക്ാതരിരരിക്ുക്യാ 
സെയ്ാം.

g. െഭ്യമായ പ്പകഡിറ്റക്: കാർഡരിന് അനുവേരിച്രിട്ടയുള്ള സപകഡരിറ്റക് 
്രരിധരിയരിൽ നരിന്ക് സപകഡരിറ്റക് കാർഡരിസല നരിലവരിസല കുടരിശ്രിക 
കുറയ്ക്ുന്തരിലൂസടയാണ് ലഭ്യമായ സപകഡരിറ്റക് ്രരിധരി 
ലഭരിക്ുന്ത്. ്്റേറ്റക് സമൻറ് ജന്റഷൻ �മയത്ക് ലഭ്യമായ 
സപകഡരിറ്റക് ്രരിധരി പ്തരിമാ� സപകഡരിറ്റക് കാർഡ ്്റേറ്റക് സമൻറരിസൻ� 
ഭാഗമായരി നൽകുന്ു.

h. കാർഡിസൻ� ്രുതുക്ൽ: കാർഡ ്ഹാൾഡർ അ്്ക്ഷരിക്ാത് 
�ാഹെര്യത്രിൽ, കാല്രരിധരി കഴരിയുന് കാർഡ BFSL 
്ുതുക്രി നൽകാവുന്താണ്. താസഴപ്റയുന് �ാഹെര്യങ്ങെരിൽ 
കാർഡ ്ുതുക്ുന്തല്.

i) അക്കൗണ്രിസൻ� പ്വർത്നം തൃപതരികരമസല്ന്ക് 
കസണ്ത്രിയാൽ. 

ii) സപകഡരിറ്റക് ബ്യൂ്റായുസട നരിരീക്ഷണപ്കാരം സപകഡരിറ്റക് 
ഹരി്റേറരി തൃപ തരികരമസല്ങ്രിൽ.

iii) കുടരിശ്രിക തുക വെ്ര ഉയർന്താസണങ്രിൽ.

iv) ്കാണ്ാകറ്റക് വരിവരങ്ങൾ, സക്വ�രി വരിശോംശങ്ങൾ 
എന്രിവ ്ുതുക്രിയരിട്ടരിസല്ങ്രിൽ 

v) കാർഡ ്്ാക്ക് സെയ്സപ്ട്ട നരിലയരിലാസണങ്രിൽ
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vi) കാർഡ ്ുതു്ക്ണ് അവ�ാന തീയതരിക്ക് മുമ്ുള്ള ഒരു 
വർഷം കാർഡ അക്കൗണ്രിൽ ഒരു ഇട്ാടും 
നടന്രിട്ടരിസല്ങ്രിൽ

vii) നരിലവരിലുള്ള സപകഡരിറ്റക് കാർഡ ്വരരിയൻറ് 
നരിർത്ലാക്ുകയാസണങ്രിൽ, കാർഡ ്ുതുക്ു്മ്ാൾ 
നരിലവരിലുള്ള സപകഡരിറ്റക് കാർഡരിസന മസറ്റാരു സപകഡരിറ്റക് 
കാർഡ ്വരരിയൻറരി്ലക്ക് അപ ്പഗഡ സെയ്ാ്നാ/
്രരിവർത്നം സെയ്ാ്നാ ഉള്ള അവകാശം BFSL-ൽ 
നരിക്ഷരിപതമാണ്.

3. ഉസ്റദേശ്യവും ഉ്രസ്റയാരേവും
a. നരിയപന്ണ �ംവരിധാനങ്ങ്ൊ നരിയമ്മാ നരി്രാധരിച്രിട്ടയുള്ള ഒരു 

കാര്യങ്ങൾക്ും കാർഡ ഉ്്യാഗരിക്ാനാകരില്.
b. ഈ കാർഡ വ്യക്തരിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാപതം 

ഉ്്യാഗരിക്ാം. ബരി�രിനസ് ആവശ്യങ്ങൾ്ക്ാ വാണരിജ്യ 
പ്വർത്നങ്ങൾ്ക്ാ ഉ്്യാഗരിക്ാനാകരില്.

c. ഇൻറർസനറ്റക് ്പടഡരിംഗ് ്്ാർട്ടലുകൾ വഴരിയുള്ള വരി്േശനാണ്യ 
വ്യാ്ാരം അനുവേനീയമല്. ഇക്ാര്യം ലംഘരിക്സപ്ട്ടാൽ, 
നരിലവരിലുള്ള നരിയമങ്ങൾക്നു�ൃതമായ നട്ടരികൾക്ക് 
വരി്ധയമാകാൻ കാർഡ ഉടമ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

d. പകരിപ ്റ്റാകറൻ�രി ്്ാസല നരിയമം മൂലം നരി്രാധരിച്രിട്ടയുള്ള 
ഇനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഈ കാർഡ ഉ്്യാഗരിക്ാൻ കഴരിയരില്. 
ഇത് പകരിപ്റ്റാകറൻ�രിയരിൽ ്രരിമരിതസപ്ടുന്തല്. 

e. ഈ സപകഡരിറ്റക് കാർഡ ഇന്്യയരിസല ഉ്്യാഗത്രിന് മാപതം 
�ാധുതയുള്ളതാണ്.

f. സപകഡരിറ്റക്എഐ ഫരിൻസടക ്പ്വറ്റക് ലരിമരിറ്റഡരിസൻ� ഒരു ്ക്ാസ് 
ലൂപ്ക് ്പ്ാപഗാമരിലൂസട ആഭ്യന്ര ്രിഒഎസ് ഓഫ് ് ലൻ 
ഇട്ാടുകൾക്ായരി മാപതമാണ് ഈ സപകഡരിറ്റക് കാർഡ 
ആകറ്റരി്വറ്റക് സെയ്തരിട്ടയുള്ളത്. സപകഡരിറ്റക്എഐ ഫരിൻ സടക 
്പ്വറ്റക് ലരിമരിറ്റഡുമായരി ്നരരിട്ടക് ബന്ധരിപ്രിച്രിട്ടയുള്ള ഫാർമർ 
സപ്ാഡ്യൂ�ർ കമ്നരികൾ മു്ഖന, കൃഷരി ആവശ്യങ്ങൾക്ുള്ള 
ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ വാങ്ങുന്തരിനുള്ള ധന�ഹായത്രിനായരി 
അർഹരായ ഉ്്ഭാക്താക്ൾക്ക് ഈ കാർഡുകൾ ലഭ്യമാക്ും.

4. ബിെ്ിംഗ് – ബിെ്ിംഗ് സ്റ്റേറ്റക്പ്മൻറ്
a.  BFSL പ്തരിമാ� ബരില്രിംഗ് രീതരിയാണ് ്രിന്ുടരുന്ത്. അ്്ക്ഷ 

നൽകരിയ ഘട്ടത്രിസല കരാർ പ്കാരം, ഉ്്ഭാക്താവരിസൻ� 
രജരി്റേർ സെയ്ത ഇസമയരിൽ ഐഡരിയരി്ലക്ക് 
മാ�ത്രിസലാരരിക്ൽ ഇ-ബരിൽ അയയ്ക്ുന്ു. ആ കാലയെവരിൽ 
നടത്രിയ ഇട്ാടുകെയുസടയും ്്യ് സമൻറുകെയുസടയും 
വരിശോംശങ്ങൾ ഇ-ബരില്രിൽ ഉണ്ാകും. BFSL ്രഖകെരിൽ 
നൽകരിയരിട്ടയുള്ള വരിലാ�ത്രി്ലക്ക് ബരില്രിംഗ് ്്റേറ്റക് സമൻറരിസൻ� 
ഹാർഡ ്കാപ്രി മാ�ത്രിസലാരരിക്ൽ അയയ്ക്ും. 
ബരിഎഫ്എസ്എൽ ്രഖകെരിൽ നൽകരിയരിട്ടയുള്ള രജരി്റേർ സെയ്ത 
സമാ്ബൽ നമ്റരി്ലക്ക് കാർഡ അക്കൗണ്ുമായരി ബന്ധസപ്ട്ട 
എല്ാ എസ്എംഎ�ുകെയും അയയ്ക്ും.
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b. എല്ാ മാ�വും 1 ആണ് ഇ-ബരിൽ തീയതരി, കുടരിശരിക 
അട്ക്ണ് അവ�ാന തീയതരി അ്ത മാ�ം 20 ആണ്. 
ഇ-ബരിൽ ലഭരിക്ാത്ത് ഈ കരാറരിന് കീഴരിലുള്ള കടമകെരിൽ 
നരിന്ും ബാധ്യതകെരിൽ നരിന്ും കാർഡ ഉടമസയ 
മുക്തനാക്ുന്രില്. നരിശ്രിത തീയതരിക്ുള്ളരിൽ കാർഡരിസല 
കുടരിശ്രിക തീർക്ാൻ കാർഡ ഉടമ ബാധ്യസ്ഥനായരിരരിക്ും.

c. എസ്എംഎസ് അ്ലർട്ടയുകൾക്ായരി, കാർഡ ഉടമ �്യം 
�ാക്ഷ്യസപ്ടുത്രിയ ്ഫാ്ട്ടാ ഐഡരി പ്ൂഫരിസൻ� ്കർപ്ക് 
�ഹരിതം crm@bobfinancial.com-്ലക്ക് ഇ-സമയരിൽ 
അയച്യുസകാണ്ക്, BFSL-ൽ സമാ്ബൽ നമ്ർ അപ ്ഡറ്റക് 
സെയ്ണം. https://online.bobcards.com -ൽ കാർഡ രജരി്റേർ 
സെയ്തരിട്ടയുസണ്ങ്രിൽ കാർഡ ഉടമയ്ക്ക് ബരില്രിംഗ് ്്റേറ്റക് സമൻറ് 
ഡകൗൺ്ലാഡ സെയ്ാവുന്താണ്.

d.  പ്്ത്യക അ്്ക്ഷയുസട അടരിസ്ഥാനത്രിൽ BFSL ഡ്യൂപ്രി്ക്റ്റക് 
പ്തരിമാ� ബരില്യുകൾ നൽകുന്ു. അതരിന് ബാധകമായ ഡ്യൂപ്രി്ക്റ്റക് 
ബരിൽ ൊർജുകൾ തുടർന്ുള്ള ബരില്രിൽ സഡബരിറ്റക് സെയ്സപ്ടും.

e. അെവ് തുകയുപ്െ കുറഞ്ഞ ്രരിധി: അടവരിസൻ� കുറഞ് 
്രരിധരിയരിലുള്ള തുകസയങ്രിലും സ്ഥരിരമായരി അടയ്ക്ുന്തരിസൻ� 
അടരിസ്ഥാനത്രിൽ BFSL റരി്വാൾവരിംഗ് സപകഡരിറ്റക് �കൗകര്യം 
നൽകുന്ു. ബരില്രിൽ �ൂെരിപ്രിച്രിരരിക്ുന്തു്്ാസല, 
അടയ് ്ക്ണ് അവ�ാന തീയതരിയരി്ലാ അതരിനുമു്മ്ാ, 
അടയ് ്ക്ണ് തുക സമാത്മാ്യാ കുറഞ് ്രരിധരിയരി്ലാ 
അടയ് ്ക്ണ്താണ്. ബരില്യുകൾ/സ് ്റ്ററ്റക് സമൻറുകൾ ഇ-സമയരിലരിലും 
ലഭരിക്ും.

f. അടയ് ്ക്ണ് തീയതരിക്ുള്ളരിൽ, അടവരിസൻ� ഏറ്റവും കുറഞ് 
്രരിധരിയരിലുള്ള തുകസയങ്രിലും അടച്രിസല്ങ്രിൽ സപകഡരിറ്റക് 
�കൗകര്യം ്രിൻവലരിക്ുക്യാ റദ്ാക്ുക്യാ 
(താത്കാലരികമാ്യാ ശാശ്തമാ്യാ) സെയ്സപ്്ട്ടക്ും. സപകഡരിറ്റക് 
കാർഡ ഇട്ാട് അംഗീകരരിക്രുസതന്ക് �്ന്ം 
വരി്വെനാധരികാരത്രിസൻ� അടരിസ്ഥാനത്രിൽ BFSL വ്യാ്ാര 
സ്ഥാ്ന്ത്ാട് നരിർ്ദ്ശരിക്ുകയും സെയ്്തക്ാം.

g. അടയ് ്ക്ണ് ഏറ്റവും കുറഞ് തുക്യക്ാ്ൊ കുടരിശ്രികയുള്ള 
ആസക തുക്യക്ാ്ൊ ഉയർന് ്്യ് സമൻറ് നരിശ്രിത തീയതരി 
അവ�ാനരിക്ുന്തരിനു മുമ്ക് കാർഡ ഉടമയ് ക്ക് നൽകാം. 
ബരില്രിംഗ് കാലയെവരിൽ ഒന്രിലധരികം തവണ ്്യ് സമൻറുകൾ 
നടത്ുകയും സെയ്ാം.

h. ഗഡുക്ൊയരി ്്യ്സമൻറ് നടത്ുന് �ാഹെര്യത്രിൽ, 
അടയ് ്ക്ണ് ബാക്രി തുക അടുത് മാ�സത് ബരില്രിൽ 
ഉൾസപ്ടുത്ും. ്്യ്സമൻറ് ്ൂർത്രിയാക്ുന്തു വസര 
അസല്ങ്രിൽ അന്രിമമായ ്്യ് സമൻറ് നടത്ുന് തീയതരി വസര 
അതരിന് �ർവീസ് ൊർജുകെയും നരികുതരികെയും െുമത്ും. 

i. സ്റ്രയ് പ്മൻറ് രീതി: ഡരിമാൻഡ പഡാഫ്റ്റക്, സെക്ക്, ്ണം 
എന്രിവയരിലൂസട്യാ (ബാങ്ക് ഓഫ് ബ്റാഡ ശാഖകെരിൽ 
മാപതം) അസല്ങ്രിൽ ഓൺ്ലനായരി ബരിൽ സഡസ് ക വഴരി്യാ 
(16 അക് സപകഡരിറ്റക് കാർഡ നമ്ർ �ൂെരിപ്രിച്യുസകാണ്ക് NEFT/
RTGS/ IMPS എന്രിവയരിലൂസട) ്്യ് സമൻറ് നടത്ാം. ബാങ്ക് 
ഓഫ് ബ്റാഡ ഉ്്ഭാക്താക്ൾക്ക് ഇ-ബാങ്രിംഗ്/എം കണകട്+ 
വഴരി ്ണമടയ്ക്ാം. ഔട്ടക് സ് ്റ്റഷൻ സെക്ക്/പഡാഫ്റ്റയുകൾ 
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ലഭരിക്ുകയാസണങ്രിൽ ബാങ്ക് �്ന്ം വരി്വെനാധരികാരത്രിൽ 
മുന്റരിയരിപ്ക് ഇല്ാസത ്പ്ാ�സരിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്രി്യക്ാം. 
കാർഡ ഉടമകൾക്ക് ഏസതാരു ബാങ്ക് ഓഫ് ബ്റാഡ 
ശാഖയരിലും ്്യ് സമൻറ് നരി്ക്ഷ്രിക്ാവുന്താണ്.

j. സെക്ക് തള്ളസപ്ടുന് �ാഹെര്യത്രിൽ, ്നാട്ടീസ് കൂടാസത 
കാർഡരിസൻ� പ്്ത്യകാവകാശങ്ങൾ �സ്സ്ൻഡ സെയ്യുക്യാ 
അവ�ാനരിപ്രിക്ുക്യാ സെയ്ാം. കൂടാസത, ‘ൊർജുകെയുസട 
താരരിഫരി’ൽ �ൂെരിപ്രിച്രിരരിക്ുന്തു്്ാസല, നരിലവരിലുള്ള 
നരിരക്ുകൾ അനു�രരിച്ക് സെക്ക് റരി്ട്ടൺ ൊർജുകെയും കാർഡ 
അക്കൗണ്രിൽ നരിന്ക് ഈടാക്ും. ഇത് BFSL-സൻ� മാപതം 
വരി്വെനാധരികാരത്രിന് വരി്ധയമാണ്. ഈ �ാഹെര്യത്രിൽ 
ഉെരിതമായ നരിയമനട്ടരികൾ ആരംഭരിക്ാനുള്ള അവകാശവും 
BFSL-ൽ നരിക്ഷരിപതമാണ്.

k. വിനിസ്റയാരേങ്ങൾ: ഇഎംഐ (തുല്യമായ പ്തരിമാ� തവണകൾ), 
നരികുതരികൾ, ഫീസ്, മറ്റക് നരിരക്ുകൾ, ഫരിനാൻസ് ൊർജുകൾ, 
്ണം ്രിൻവലരിക്ൽ, റീസട്ടയരിൽ ഉ്്യാഗം എന്രിങ്ങസനയുള്ള 
പകമത്രിൽ കാർഡ ്ഹാൾഡർമാർ നടത്ുന് ്്യ് സമൻറുകൾ 
വരിനരി്യാഗരിക്ും.

l. ബരില്ക്, �്ന്ശങ്ങൾ എന്രിവ മുടങ്ങാസതയും കൃത്യ�മയത്ും 
ലഭരിക്ുന്ുസണ്ന്ക് ഉറപ്ാക്ുന്തരിന്, ബരില്രിംഗ് വരിലാ�ത്രി്ലാ 
ബന്ധസപ്്ടണ് നമ്റുകെരി്ലാ വരുന് മാറ്റങ്ങൾ 
്ഡാക്യുസമൻററരി സതെരിവുകൾ �ഹരിതം ഉടനടരി അറരിയരിക്ാൻ 
കാർഡ ഉടമ്യാട് നരിർ്ദ്ശരിക്ുന്ു. ്ുതരിയ വരിലാ�ം BFSL-സന 
അറരിയരിക്ുകയും BFSL-ൽ നരിന്ക് അതരിസൻ� സ്ഥരിരീകരണം 
ലഭരിക്ുകയും സെയ്തരിട്ടരിസല്ങ്രിൽ, കാർഡരിസൻ� സതറ്റായ 
സഡലരിവറരി കാരണം ഉണ്ാ്യക്ാവുന് എല്ാ 
േുരു്്യാഗങ്ങൾക്ും കാർഡ ഉടമ ബാധ്യസ്ഥനായരിരരിക്ും.

m. കാർഡ അക്കൗണ്രി്ലക്ുള്ള ്്യ് സമൻറ് ഇനരിപ്റയുന് 
ഏസതങ്രിലും മാർഗ്ഗത്രിലൂസട നടത്ാവുന്താണ്,
i) ബാങ്ക് ഓഫ് ബ്റാഡ ശാഖയരിൽ ്നരരിട്ടക് ്ണമടയ്ക്ൽ.
ii) ഓ്ട്ടാ സഡബരിറ്റക് നരിർ്ദ്ശങ്ങെരിലൂസട (ബാങ്ക് ഓഫ് ബ്റാഡ 

ഉ്്ഭാക്താക്ൾക്ക് മാപതം).
iii) ഓൺ്ലൻ ്്യ് സമൻറ്, അതായത് ബരിൽ സഡസ്ക/ വരി� 

മണരി പടാൻസ്ഫർ/ സനറ്റക് ബാങ്രിംഗ്/ NEFT/ RTGS/ IMPS/ 
ഇൻ്റോ്് തുടങ്ങരിയവ.

 സെക്ക്/പഡാഫ്റ്റക് “ബാങ്ക് ഓഫ് ബ്റാഡ കാർഡ നമ്ർ XXXX 
XXXX XXXX XXXX” എന്തരി്ലക്ക് ്ണമടയ്ക്ുന്തരിന് 
നൽകണം. കാർഡ ഉടമകൾ അവരുസട ്്രും ബന്ധസപ്്ടണ് 
നമ്റുകെയും സെക്രിസൻ�്യാ ഡരിമാൻഡ പഡാഫ്റ്റരിസൻ�്യാ 
്രിൻവശത്ക് നൽകണസമന്ക് നരിർ്േശരിക്ുന്ു.

5. ബിെ്ിംഗ് തർക്ങ്ങൾ
a. എസന്ങ്രിലും സ്ാരുത്്ക്ടുക്ൊ പകമ്ക്ടുക്ൊ 

പശദ്യരിൽസപ്ട്ടാൽ, ്്റേറ്റക് സമൻറ് ജന്റഷൻ തീയതരി മുതലുള്ള 15 
േരിവ�ത്രിനുള്ളരി്ലാ അസല്ങ്രിൽ ഇട്ാട് നടന് തീയതരി 
മുതലുള്ള 45 േരിവ�ത്രിനുള്ളരി്ലാ BFSL-സൻ� 
പശദ്യരിൽസപ്ടുത്ണം. അല്ാത്പ്ക്ഷം, ്്റേറ്റക് സമൻറരിസല എല്ാ 
ഉള്ളടക്ങ്ങെയും ശരരിയാസണന്ും അത് കാർഡ ഉടമ 
അംഗീകരരിച്യുസവന്ും കണക്ാക്സപ്ടും.
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b. BFSL-ന് ്ൂർണവും അന്രിമവുമായ തൃപതരി നൽകുന് 
അ്ന്ഷണത്രിനു ്ശഷം ഓ്രാ ്ക�ും പ്്ത്യകമായരി 
കണക്രിസലടുത്ക് ആവശ്യമായ തരിരുത്ലുകൾ ഉൾപ്സടയുള്ള 
നട്ടരികൾ �്ീകരരിക്ുന്താണ്.. BFSL നടത്ുന് 
അ്ന്ഷണങ്ങൾ അന്രിമവും കാർഡ ഉടമ അംഗീകരരി്ക്ണ്തും 
ആയരിരരിക്ും.

c. ്മൽപ്റഞ് കാലയെവരിനു്ശഷം ഉന്യരിക്ുന് തർക്ങ്ങൾ 
BFSL-സൻ� �്ന്ം വരി്വെനാധരികാരത്രിൽ �്ീകരരിക്ുന്താണ്.

d. കാർഡുടമയും BFSL ഉം തമ്രിൽ തീർപ്ാക്ാത് ഒരു സക്യരി്മാ 
തർക്്മാ ഉണ്ക് എന്തുസകാണ്ക് മാപതം കുടരിശ്രിക തീർക്ാനുള്ള 
ബാധ്യത ഇല്ാതാക്സപ്ടുന്രില്.

6.  തിരിച്ചെവിപ്െ വീഴചയും റിസ്റപൊർട്ടിംരേും
a)  ്്യ് സമൻറ് അട്ക്ണ് അവ�ാന തീയതരിക്ുള്ളരിൽ, 

കുടരിശ്രികയുസട കുറഞ് ്രരിധരിയരിലുള്ള തുകസയങ്രിലും 
അടയ് ക്ാത് �ാഹെര്യത്രിൽ കാർഡ ്്ാക്ക് സെയ്സപ്ടും. 
ആവശ്യമായ ്്യ് സമൻറ് ലഭരിച്തരിന് ്ശഷം മാപത്മ 
അൺ്്ാക്ക് സെയ്സപ്ടുകയുള്ളളൂ. മുൻകൂർ അറരിയരിപ്ക് 
കൂടാസത കാർഡ �കൗകര്യം ്രിൻവലരിക്ാ്നാ സപകഡരിറ്റക് ്രരിധരി 
കുറയ്ക്ാ്നാ ഉള്ള അവകാശം BFSL-ൽ നരിക്ഷരിപതമാണ്. 
കാർഡ കുടരിശ്രിക തുടർച്യായരി അടയ്ക്ാത് 
�ാഹെര്യത്രിൽ, BFSL സപകഡരിറ്റക് കാർഡ റദ്ാക്ുകയും 
കുടരിശ്രിക അടച്തരിന് ്ശഷവും അത് 
്ുനഃസ്ഥാ്രിക്ാതരിരരിക്ുകയും സെയ്ാം.

b. ്്യ് സമൻറ് അട്ക്ണ് അവ�ാന തീയതരിക്കം, കാർഡ ഉടമ 
കുടരിശ്രികയുസട ഏറ്റവും കുറഞ് ്രരിധരിയരിലുള്ള 
തുകസയങ്രിലും അടച്രിട്ടരിസല്ന്ു കരുതുക. RBI 
അധരികാരസപ്ടുത്രിയ സപകഡരിറ്റക് ഇൻഫർ്മഷൻ 
കമ്നരികൾക്ുള്ള (CICs) പ്തരിമാ� �ബ മരിഷനുകെരിൽ ഈ 
കാർഡ (കുടരിശ്രിക കഴരിഞ് േരിവ�ങ്ങൾ) റരി്പ്ാർട്ടക് 
സെയ്സപ്ടും. ബാങ്രിന് കാർഡ സമംബർ നൽ്കണ് ഏസതങ്രിലും 
കുടരിശ്രിക്യാ തുക്യാ അടയ്ക്സപ്ടാത്തായരി 
തുടരുകയാസണങ്രിൽ, നരിലവരിലുള്ള മാനേണ്ഡങ്ങൾക്നു�രരിച്യും 
ബാധകമായ െട്ടങ്ങൾ/നരിയമങ്ങൾക്നു�രരിച്യും കാർഡ ഉടമസയ 
കുറരിച്ക് ആർബരിഐ്ക്ാ മ്റ്റസതങ്രിലും അ്താറരിറ്റരി്ക്ാ 
റരി്പ്ാർട്ടക് സെയ്യും. ആവശ്യമായ ്്യ് സമൻറ് 
നടത്ുകയാസണങ്രിൽ, CIC-കൾക്ക് തുടർന്ുള്ള പ്തരിമാ� 
റരി്പ്ാർട്ടരിംഗരിൽ അതരിനനു�രരിച്യുള്ള തരിരുത്ലുകൾ വരുത്ാം.

c. കാർഡ ്ഹാൾഡറുസട മരണ്മാ സ്ഥരിരമായ കരിടപ്രിലാവ്ലാ 
�ംഭവരിച്ാൽ, മുഴുവൻ കുടരിശ്രികയും (ബരിൽ സെയ്ാത് 
ഇട്ാടുകൾ ഉൾസപ്സട) ഉടനടരി തരിരരിച്ടവ് നട്ത്ണ്തായും 
BFSL-ന് നൽ്കണ്തായും ്രഖസപ്ടുത്ും. സപകഡരിറ്റക് കാർഡ 
അക്കൗണ്രിൽ എസതങ്രിലും കുടരിശ്രികയുസണ്ങ്രിൽ അത് 
മരണസപ്ട്ട കാർഡ ഉടമയുസട ്രിൻഗാമരികൾ, ഗുണ്ഭാക്താക്ൾ, 
നരിയമ്രമായ അവകാശരികൾ, �്ത്ുവകകൾ എന്രിവയരിൽ 
നരി്ന്ാ ്രാഗബാധരിതനായ ആൾ െുമതലസപ്ടുത്ുന് ആെരിൽ 
നരി്ന്ാ നരിയമ്രമായരി വീസണ്ടുക്ാവുന്താണ്. 
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7.  ഡിസ്റഫാൾട്ടക്, മധ്യസ്ഥ ഉെമ്പെി എന്നീ 
സാഹചര്യങ്ങളിപ്െ വീപ്ടെെുക്ൽ 

a) ഡരി്ഫാൾട്ടായാൽ (്ണം അട്ക്ണ് അവ�ാന തീയതരി 
കഴരിയും മുമ്ക് കുറഞ് ്രരിധരിയരിലുള്ള കുടരിശരിക 
തുകസയങ്രിലും അടയ്ക്ാതരിരരിക്ുക്യാ കാർഡ ഉടമ 
കരാറരിസൻ� ഏസതങ്രിലും വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘരിക്ുക്യാ 
സെയ്താൽ), കാർഡ ഉടമസയ സപകഡരിറ്റക് കാർഡ അക്കൗണ്രിസല 
കുടരിശ്രികസയക്ുറരിച്ക് ഓർമ്സപ്ടുത്ുന്തരിന് �ന്ർശനം, കത്ക് 
ഫാകസ്, സടലരി്ഫാൺ, ഇ-സമയരിൽ, എസ്എംഎസ് തുടങ്ങരിയ 
മാർഗങ്ങൾ �്ീകരരിക്ും. കൂടാസത, കെക്ഷനായരി 
നരി്യാഗരിക്സപ്ട്ടരിട്ടയുള്ള മൂന്ാം കക്ഷരികൾ വഴരിയും 
കുടരിശ്രികസയ കുറരിച്യുള്ള ഓർമസപ്ടുത്ലും  
്ഫാ്ൊഅപ്യും ഉണ്ാകും.

b) കാർഡ ്ഹാൾഡർ എപഗരിസമൻറ്/ MITC/ കാർഡ ഇഷ്യൂ 
എന്രിവയുമായരി ബന്ധസപ്ട്ടക്, അതരിസൻ� കാല്രരിധരിയരി്ലാ 
അതരിന് ്ശഷ്മാ കക്ഷരികൾക്രിടയരിൽ ഉണ്ാകുന് അഭരിപ്ായ 
ഭരിന്തകൾ, സക്യരിമുകൾ, കുടരിശ്രികകൾ എന്രിവ ഉൾസപ്സട 
(എന്ാൽ അതരിൽ ്രരിമരിതസപ്ടുന്രില്) എല്ാ തർക് 
വ്യവഹാരങ്ങെയും 1996-സല ആർബരി്പടഷൻ ആൻഡ 
കൺ�രിലരി്യഷൻ ആകടരിസൻ� വ്യവസ്ഥകൾക്നു�ൃതമായരി, 
BFSL-സൻ� നരിയമ്രമായ അവകാശങ്ങസെ കുറരിച്യുള്ള 
മുൻവരിധരിയരില്ാസത ആർബരി്പടഷൻ വഴരി തീർപ്ാക്ും.  
അ്ത തുടർന്ുള്ള നരിയമാനു�ൃതമായ ്രരിഷ ക്രണ്മാ 
താത്ക്ാലരിക ്ുനഃപകമീകരണ്മാ ്രസ്്ര  
�മ്ത്ത്ാസട നരിയമരിക്സപ്ട്ട ്�ാൾ ആർബരി്പടറ്റർ 
നടത്ുന്താണ്.

c) ആർബരി്പടഷൻ അഭ്യർത്ഥരിച്യുസകാണ്ുള്ള ്നാട്ടീസ് തീയതരി 
മുതൽ 30 േരിവ�ത്രിനുള്ളരിൽ ആർബരി്പടറ്ററായരി 
നരിയമരിക്ുന്തരിന് കാർഡ ഉടമ ആസരയും നാമനരിർ്േശം 
സെയ്യുന്രിസല്ങ്രിൽ, ്�ാൾ ആർബരി്പടറ്റർ നരിയമനത്രിനുള്ള 
BFSL-സൻ� നാമനരിർ്ദ്ശം അംഗീകരരിച്തായരി കണക്ാക്ും.

d) ആർബരി്പടഷൻ ആൻഡ കൺ�രിലരി്യഷൻ ആകട്, 1996 
പ്കാരം മും്ബയരിസല ഒരു ്വേരിയരിൽ ഇംഗ്ീഷരിലാണ് 
ആർബരി്പടഷൻ നട്ടരികൾ നടത്ുക. 

e) ആർബരി്പടറ്ററുസട തീരുമാനം അന്രിമവും കക്ഷരികൾ 
്ാലരി്ക്ണ്തുമാണ്..

f) കാർഡ കുടരിശ്രിക അടയ്ക്ുന്തരിൽ വീഴെ വരുത്രിയാൽ, 
രാജ്യസത് നരിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ുള്ളരിൽ �ാധ്യമായ മസറ്റല്ാ 
പ്തരിവരിധരികെയും ്രിന്ുടരുന്തരിന് ്ുറസമ കാർഡ 
അക്കൗണ്രിൽ(കെരിൽ) കുടരിശ്രികയുള്ള തുക 
�മാഹരരിക്ുന്തരിനായരി നരിയമ്രമായ വഴരി �്ീകരരിക്ാനുള്ള 
അവകാശം BFSL-ൽ നരിക്ഷരിപതമാണ്.
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8.  കാർഡ് നീക്ം പ്ചയ്യൽ/ അസാധുവാക്ൽ
a) BFSL-സൻ� ക്റേമർ �്പ്ാർട്ടരി്ലക്ക് ഒരു ്രഖാമൂലമുള്ള 

അറരിയരിപ്ക് അയച്യുസകാണ്ക് കാർഡ ഉടമയ്ക്ക് എ്പ്ാൾ 
്വണസമങ്രിലും കരാർ അവ�ാനരിപ്രിക്ാം (ക്റേമർ �്പ്ാർട്ടക് 
വരിഭാഗം കാണുക). എങ്രിലും, കുടരിശ്രികയുള്ള തുക 
്ൂർണ്ണമായരി അടച്യുതീർത്ാൽ മാപത്മ കാർഡ അക്കൗണ്ക് 
്ക്ാസ് സെയ്യുകയുള്ളളൂ.

b) BFSLന് അറരിയരിപ്ക് നൽകരി്യാ അല്ാസത്യാ കാരണം 
വ്യക്തമാക്ാസത തസന് സപകഡരിറ്റക് കാർഡ റദ്ാക്രിസക്ാണ്ക് 
എ്പ്ാൾ ്വണസമങ്രിലും കരാർ അവ�ാനരിപ്രിക്ാം.

c) കരാർ മരവരിപ്രിക്ു്യാ നീക്ം സെയ്യുക്യാ സെയ്യുന്ത് 
എന്ുകാരണം സകാണ്ാസണങ്രിലും, അ്പ്ാൾ കാർഡ 
അക് കൗണ്രിലുള്ള മുഴുവൻ കുടരിശ്രിക തുകയും, ഇതരിനകം 
നടപ്ാക്ുകകയും എന്ാൽ അക്കൗണ്രിൽ ഇതുവസര ൊർജ് 
സെയ്തരിട്ടരില്ാത്തുമായ കുടരിശ്രിക കാർഡ ഇട്ാടുകെയുസട 
തുകയും ഉടൻ തീർപ്ാ്ക്ണ്വയായും ്ൂർണമായും BFSL-ന് 
നൽ്കണ്വയായും ്രഖസപ്ടുത്ും. എസന്ങ്രിലും കുടരിശ്രിക 
ബാക്രിയുസണ്ങ്രിൽ, കാർഡ അക്കൗണ്ക് അവ�ാനരിപ്രിച്തരിന് 
്ശഷവും, യഥാർത്ഥ കുടരിശ്രിക വ്യക്തമാക്ുന് പ്തരിമാ� 
്്റേറ്റക് സമൻറുകൾ കാർഡ ഉടമയ്ക്ക് തുടർന്ും ലഭരി്ച്ക്ാം.

d) ഏസതങ്രിലും ബാങ്ക് ഓഫ് ബ്റാഡ പഗൂപ്ക് കമ്നരികെരിൽ 
കാർഡ ഉടമ ഡരി്ഫാൾട്ടാസണന്ക് കസണ്ത്രിയാൽ, കാർഡ 
അവ�ാനരിപ്രിക്ൽ/നീക്ംസെയ്ൽ/ റദ്ാക്ൽ എന്രിവയ്ക്ക് 
്ശഷവും ്നാ ഒബജക്ഷൻ �ർട്ടരിഫരിക്റ്റക് (എൻഒ�രി) 
തടഞ്ുവയ്ക്ാനുള്ള അവകാശം BFSL-ൽ നരിക്ഷരിപതമാണ്.

9. കാർഡ് നഷ്ടപ്പെെൽ/ സ്റമാഷണം/
ദുരു്രസ്റയാരേം

i) കാർഡ ഉടമ ഉടൻ തസന് https://online.bobcards.com വഴരി കാർഡ 
്്ാക്ക് സെയ്ണം (്്ാർട്ടൽ ആക ��രിനായരി അതരിനകം 
രജരി്റേർ സെയ്തരിട്ടയുസണ്ങ്രിൽ). അസല്ങ്രിൽ, 1800 225 100 എന് 
നമ്റരിൽ വരിെരിക്ുക്യാ രജരി്റേർ സെയ്ത സമാ്ബൽ നമ്ർ 
വഴരി +91 9323803935-്ലക്ക് BLOCK < സപകഡരിറ്റക് കാർഡ നമ്ർ> 
എന്ക് SMS സെയ്യുക്യാ സെയ്യുക. അസല്ങ്രിൽ, crm@bobfinancial.
്ലക്ക് ഇ-സമയരിൽ അയക്ുക. സപകഡരിറ്റക് കാർഡരിസൻ� നഷ്ം/
്മാഷണം /േുരു്്യാഗം/നരിശ്രിത �മയത്ക് ലഭരിക്ാതരിരരിക്ൽ 
എന്രിവ റരി്പ്ാർട്ടക് സെയ്യുന്തരിലൂസട കാർഡ ഉടനടരി ്്ാക്ക് 
സെയ്സപ്ടും.

ii) കാർഡ നഷ ടമായ വരിവരം BFSL-്ലക്ക് റരി്പ്ാർട്ടക് 
സെയ്യുന്തരിനു മുമ്ക് കാർഡരിൽ ഉണ്ായരിട്ടയുള്ള ഏസതങ്രിലും 
ഇട്ാടുകൾക്ക് BFSL-ന് ബാധ്യത്യാ ഉത്രവാേരിത്്മാ ഇല്, 
കാർഡ ഉടമയ്ക്ായരിരരിക്ും അതരിസൻ� ്ൂർണ്ണമായ ബാധ്യത.

iii) കാർഡ നഷ ടസപ്ട്ടതരിസനക്ുറരി്ച്ാ ്മാഷണം 
്്ായതരിസനക്ുറരി്ച്ാ BFSL-സന അറരിയരിക്ുന്തരിനു ്ുറ്മ, 
സപകഡരിറ്റക് കാർഡരിസല ഏസതാരു ്മാഷണസത് കുറരിച്യും കാർഡ 
ഉടമ ്്ാലീ�രിൽ റരി്പ്ാർട്ടക് സെയ്യുകയും എഫ് ഐആർ ഫയൽ 
സെയ്യുകയും ്വണം.
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iv) എന്രിരുന്ാലും, കാർഡ ഉടമയുസട �മ്ത്ത്ാസട ആസരങ്രിലും 
കാർ്ഡാ ്രിൻ നമ്്റാ ്നടുകയും േുരു്്യാഗം സെയ്യുകയും 
സെയ്യു്മ്ാൾ ഉണ്ാകുന് എല്ാ നഷ്ങ്ങൾക്ും കാർഡ ഉടമ 
ഉത്രവാേരിയായരിരരിക്ും.

v) ഒരു റീ്പ്സ് സമന്റ് കാർഡ ലഭരിക്ുന്തരിന്, കാർഡ ഉടമ  

crm@bobfinancial.com എന് വരിലാ�ത്രി്ലക്ക് ഇ-സമയരിലായരി 
ഒരു അ്്ക്ഷ അയയ്ക്ണം

10. നിരാകരണം
a) ആർബരിഐ അധരികാരസപ്ടുത്രിയ സപകഡരിറ്റക് ഇൻഫർ്മഷൻ 

കമ്നരികെയുമായരി (CICs) BFSL �ഹകരരിക്ുന്ു. സപകഡരിറ്റക് 
ഇൻഫർ്മഷൻ കമ്നീസ് (സറഗു്ലഷൻ) ആകറ്റക് 2005 
അനു�രരിച്ക്, നരിലവരിസല ബാലൻസ്, സപകഡരിറ്റക് കാർഡുമായരി 
ബന്ധരിപ്രിച്രിട്ടയുള്ള വായ്്കൾ /ഇഎംഐ �കൗകര്യങ്ങൾ 
(ഉസണ്ങ്രിൽ), സപകഡരിറ്റക് കാർഡ/വായ്്യരിലുള്ള ബാക്രി 
കുടരിശ്രിക, ്്യ്സമൻറ് ഹരി്റേറരി തുടങ്ങരിയവ ഉൾപ്സടയുള്ള 
(അതരിൽ ്രരിമരിതസപ്ടുന്രില്) സപകഡരിറ്റക് വരിവരങ്ങൾ 
സഡ്മാപഗാഫരിക വരിശോംശങ്ങ്ൊടു കൂടരി ഇത്രം 
സ്ഥാ്നങ്ങൾക്ക് ഓ്രാ മാ�വും ്കമാറും. ഈ CIC-കൾ 
വസ്തുതാ്രമായ സപകഡരിറ്റക് വരിവരങ്ങൾ മാപതമാണ് 
ലഭ്യമാക്ുന്ത്. വായ്് നൽക്ണാ ്വണ്്യാ എന് 
കാര്യത്രിൽ ഏസതങ്രിലും തരത്രിലുള്ള അഭരിപ്ായ പ്കടന്മാ 
�ൂെന്യാ അവർ നൽകുന്രില്.

b) മുകെരിൽ ്റഞ്രിരരിക്ുന്സതല്ാം നരിലനരിൽക്ു്മ്ാൾ തസന്, 
കാർഡ ഉടമയുസട കാര്യത്രിൽ �്തപന് CIC നൽകുന് സപകഡരിറ്റക് 
്ററ്റരിംഗരി്നാ റരി്പ്ാർട്ടരി്നാ BFSL ഉത്രവാേരിയായരിരരിക്രില്.

c) കുടരിശ്രികകൾ കൃത്യമായരി അടച്ക് ഒരു നല് സപകഡരിറ്റക് ഹരി്റേറരി 
നരിലനരിർത്ുന്ത് കാർഡ ഉടമയുസട ഉത്മ താൽപ്ര്യത്രിൽ 
ഉണ്ാ്കണ്താണ്. ഡരി്ഫാൾട്ടരിസൻ� വരിശോംശങ്ങെയും CIC-കെരിൽ 
ലഭ്യമാകും, അത് കാർഡ ഉടമയുസട സപകഡരിറ്റക് ്യാഗ്യതസയ 
ബാധരിക്ും.

d) കൃത്യവരി്ലാ്ം നടത്ുന് ഒരു കാർഡ ഉടമസയ CIC-കെരിൽ 
റരി്പ്ാർട്ടക് സെയ്ാനുള്ള അവകാശം BFSL-ൽ നരിക്ഷരിപതമാണ്. 
BFSL അ�ാധുവാസണന്ക് വ്യക്തമാക്രിയ ്ശഷവും ബരില്രിംഗ് 
�ംബന്ധരിച് ഒരു തർക്വ്യവഹാരം കാർഡ ഉടമ 
ഉന്യരിക്ുകയാസണങ്രി്ലാ, BFSL നരിശ്യരിച് കട്ടക്-ഓഫ് ്ഡറ്റരിനു 
്ശഷവും ്ശഷവും കാർഡ ഉടമ തർക്ം 
ഉന്യരിക്ുകയാസണങ്രി്ലാ ്്ാലും ഇത് സെയ്ാവുന്താണ്. 
ഒരു ്രിൻ അസല്ങ്രിൽ 3D �ുരക്ഷരിത ്ാസ് ്വഡ ഉ്്യാഗരിച് 
�ുരക്ഷരിത ഇട്ാടുകെയുമായരി ബന്ധസപ്ട്ടക് തർക്ം 
ഉന്യരിക്ു്മ്ാഴും റരി്പ്ാർട്ടക് സെയ്സപ്ടാം.

e) കാർഡ അക്കൗണ്രിസൻ� വരിശോംശങ്ങൾ ആവശ്യമായരി വന്ാൽ 
നരിയമ്രമായ അധരികാരരികൾക്ക് BFSL നൽകും.

f) ഇട്ാട് �ംബന്ധരിച്ക് ലഭരിക്ുന് അലർട്ടക് �്ന്ശങ്ങൾ ഇട്ാട് 
്ൂർത്ീകരരിച്തരിസൻ� സ്ഥരിരീകരണമായരി കണക്ാക്ാനാകരില്.
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g) BFSL-ൽ നരിന്ക് മറ്റക് ഉൽപ്ന്ങ്ങൾക്ായുള്ള ഡയറകറ്റക് 
മാർക്റ്റരിംഗ്, സടലരി്കാെരിംഗ്, എസ്എംഎസ് എന്രിവ 
ലഭരിക്ാൻ കാർഡ ഉടമ ആപഗഹരിക്ുന്രിസല്ങ്രിൽ, അക്ാര്യം 
കാർഡ ഉടമയ്ക്ക് BFSL-സന ഇ-സമയരിലരിലൂസട അറരിയരിക്ാം. 
സപകഡരിറ്റക് കാർഡരിസൻ� പ്ധാന �വരി്ശഷതകെയുമായരി ബന്ധസപ്ട്ട 
ആശയവരിനരിമയം കാർഡ ഉടമയ്ക്ക് തുടർന്ും ലഭരിക്ും. ഈ 
MITC ്ഡാക്യുസമൻറരിസൻ� ്�ാഫ്റ്റക് ്കാപ്രി, കാർഡ 
സമംബർമാർക്ുള്ള നരിബന്ധനകെയും വ്യവസ്ഥകെയും, 
പ്�ക്തമായ സപകഡരിറ്റക് കാർഡ മാർഗ്ഗനരിർ്ദ്ശങ്ങൾ, പ്ാ്േശരിക 
സറഗു്ലഷനുകൾ എന്രിവ ഔ്േ്യാഗരിക സവബ്�റ്റരിൽ നരിന്ക് 
അറരിയാവുന്താണ്.

11. ്രരാതി ്രരിഹാര സംവിധാനം
a. ഉ്്ഭാക്താക്െയുമായരി േീർഘകാലം നരിലനരിൽക്ുന്തും 

്രസ്്ര പ്്യാജനപ്േവുമായ ബന്ധം �ൃഷ്രിക്ുന്തരിസന 
ആപശയരിച്ാണ് ബരി�രിനസരിസൻ� വരിജയസമന്ക് ഞങ്ങൾ 
വരിശ്�രിക്ുന്ു. ഞങ്ങൾ ഒരു പ്്ത്യക ഉ്്ഭാക്തൃ ്രാതരി 
്രരിഹാര സ�ൽ �ജ്ീകരരിച്രിട്ടയുണ്ക്. അത് ഉ്്ഭാക്താക്െയുസട 
എല്ാ അ്ന്ഷണങ്ങെയും �ംശയങ്ങെയും ്രാതരികെയും 
പശദ്രിക്ുന്ു. ഞങ്ങെയുസട ഉ്്ഭാക്താക്െയുസട ആവശ്യകതകൾ 
കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായും �മയബന്ധരിതമായും ്കകാര്യം 
സെയ്യുന്തരിന് ഞങ്ങൾ ഇനരിപ്റയുന് തരത്രിലുള്ള ്രിന്ുണ 
നൽകുന്ു.

b.  കൂടുതൽ ്രിന്ുണ ആവശ്യസമങ്രിൽ, നരിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങെയുസട 
സഹഡ-ക്റേമർ എകസ്്ീരരിയൻ�രിസന �മീ്രിക്ാം., 
പ്ശനങ്ങൾ ്രരി്ശാധരിക്ാനും നരിഷ്ക്ഷമായ ്രരിഹാരം 
നൽകാനുമായരി Credit Card Customer Experience BOB Financial 
Solutions Ltd, 15th Floor, 1502/1503/1504, DLH Park, S.V.Road, 
Goregaon West, Mumbai - 400104-ലാണ് ഇത് സ്ഥരിതരി 
സെയ്യുന്ത്. കൂടാസത crm@bobfinancial.com എന് വരിലാ�ത്രിൽ 
ഇ-സമയരിലും സെയ്ാം.

ക്റേമർ സസ്റപൊർട്ടക്

ഉ്്ഭാക്താവരിന് എസന്ങ്രിലും അ്ന്ഷണ്മാ ്രാതരി്യാ 
ഉസണ്ങ്രിൽ, അവർക്ക് ഞങ്ങെയുസട ്കാർപ്്ററ്റക് ഓഫീ�രിസൻ� 
ഇനരിപ്റയുന് നമ്റുകെരിൽ വരിെരിച്യുസകാ്ണ്ാ അവരുസട 
കാർഡുകൾ https://online.bobcards.com എന്തരിൽ രജരി്റേർ 
സെയ്തുസകാ്ണ്ാ ഞങ്ങസെ അറരിയരിക്ാം.

പ്രശനങ്ങൾ ഇ-പ്മയ്ൽ/സ്റഫാണ്  നമ്പർ

ബരില്രിംഗ് / ്്യ്സമൻറ്/ 
കാർഡ ്രരി്ാലനം/

�ർവീസ് റരിക്്റേക് 

അസല്ങ്രിൽ മറ്റക് 
്ൊേ്യങ്ങൾ

crm@bobfinancial.com

24 X7 Toll Free -

1800 103 1006 or

1800 225 100
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പ്രശനങ്ങൾ ഇ-പ്മയ്ൽ/സ്റഫാണ്  നമ്പർ

കാർഡ നഷ്സപ്ടൽ/
്മാഷണം ്്ാകൽ

https://online. bobcards.com-ലൂസട 
(്്ാർട്ടൽ ആക��രിനായരി അതരിനകം 
രജരി്റേർ സെയ്തരിട്ടയുസണ്ങ്രിൽ) ഉടനടരി 
കാർഡ ്്ാക്ക് സെയ്യുക. അസല്ങ്രിൽ 
1800 225 100-്ലക്ക് വരിെരിക്ുക. 
അസല്ങ്രിൽ BLOCK < സപകഡരിറ്റക് 
കാർഡ നമ്ർ> എന്ക് നരിങ്ങെയുസട 
രജരി്റേർ സെയ്ത സമാ്ബലരിൽ നരിന്ക് 
+91 9323803935 എന് നമ്റരി്ലക്ക് 
എസ്എംഎസ് അയക്ുക. അസല്ങ്രിൽ  

crm@bobfinancial.Com-

്രരാതി ്രരിഹാര 
സംവിധാനം

ഇ-പ്മയിൽ സ്റകാടൊക്റ്റക്

3 പ്വൃത്രി 
േരിവ�ങ്ങെരിൽ കൂടുതൽ 
്രാതരി 
്രരിഗണരിക്സപ്ടാസത 
തുടരുകയാസണങ്രിൽ.

crm@bobfinancial.com

അടുത് 2 പ്വൃത്രി 
േരിവ�ങ്ങെരിൽ ്രാതരി 
്രരിഗണരിക്സപ്ടാസത 
തുടരുകയാസണങ്രിൽ.

crm1@bobfinancial.com

്രാതരി ്രിന്ീടും 
്രരിഗണരിക്സപ്ട്ടരിട്ടരിസല്ങ്രിൽ.

escalations@bobfinancial.com

“്രാതരി ഉന്യരിക്ാൻ ഒരു ് കാൾ സെയ്യുന്തരിന് മുമ്ക് ഇനരിപ്റയുന് 
വരിവരങ്ങൾ േയവായരി �ജ്മാക്രിസവക്ുക: നരിങ്ങെയുസട സപകഡരിറ്റക് 
കാർഡ നമ്ർ, നരിങ്ങെയുസട ്്ര്, നരിങ്ങെയുസട ്കാൺടാകറ്റക് ്ഫാൺ 
നമ്ർ, നരിങ്ങെയുസട ഇസമയരിൽ ഐഡരി (ഉസണ്ങ്രിൽ)”

കൂടുതൽ ്രിന്ുണ ആവശ്യസമങ്രിൽ, നരിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങെയുസട 
സഹഡ-ക്റേമർ എകസ്്ീരരിയൻ�രിസന �മീ്രിക്ാം. പ്ശനങ്ങൾ 
്രരി്ശാധരിക്ാനും നരിഷ്ക്ഷമായ ്രരിഹാരം നൽകാനുമായരി

BOB Financial Solutions Limited
15th Floor, 1502/1503/1504, DLH Park,
S.V.Road, Goregaon West,  
Mumbai - 400104.-ലാണ് ഇത് സ്ഥരിതരി സെയ്യുന്ത്.
24 X7 ്ടാൾ പഫീ - 1800 103 1006 അസല്ങ്രിൽ 1800 225 100

ഉന്തരി സപകഡരിറ്റക് കാർഡരിസൻ� ഉൽപ്ന് �വരി്ശഷതകെയും, പ്ധാന 
നരിബന്ധനകെയും വ്യവസ്ഥകെയും �ംബന്ധരിച് കൂടുതൽ 
വരിശോംശങ്ങെയും പ്ാ്േശരിക ഭാഷയരിൽ അറരിയുന്തരിന് േയവായരി 
ഞങ്ങെയുസട സവബ ് �റ്റായ www.bobfinancial.com<http://www.
bobfinancial.com>-സല ഉന്തരി സപകഡരിറ്റക് കാർഡ ്്ജ് 
്രരി്ശാധരിക്ുക.
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BOB Financial Solutions Limited

“Baroda House”, Behind Dewan Shopping Centre,  
S.V. Road, Jogeshwari (West), Mumbai - 400 102

www.bobfinancial.com


