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प्रिय कार्डधारक,

आम्ही बॉब फायनेंशियल सॉलययूिंस शलमिटेर (बहीएफएसएल) 

पररवारात तुिचे सवागत आणि तुिचही सेवा करणयाचही संधही 

दिलयाबद्दल तुिचे धनयवाि करत आ्ोत.

खालहील पानांिधे तुिचया के्मरट कार्डसाठी “अत्यंत 

महत् वाच्वा अटी आणि शतती” (एमआ्टीसी) आ्ेत. 

अटी आणि ितती बहीएफएसएल आणि/ककंवा प्नयािकांद्ारे 

वेळो वेळी जारही दििाप्निदेिांरििािे बिललया जातहील. ह्ा 

बिलांस् अद्यतन केलेले एिआयटीसही आिचया वेबसाइट वर 

अपलोर केले जातहील. एिआयसहीटी  

www.bobfinancial.com वर्ही उपलबध आ्े.

www.bobfinancial.com वर रिेप्ित केलयारििािे 

एिआयटीसही कार्डधारक करारानुसार ्े वाचले व सिजले 

जाईल.

उन्नतही के्मरट कार्डचही उतपािन वैशिष्ट्े आणि ि्तवाचया 

अटी व िततींबद्दल प्वसततृत िाप््तही साठी कतृ पया आिचया 

वेबसाइट www.bobfinancial.com वर उन्नतही के्मरट 

कार्ड पतृष्ाचा संिर्ड घयावा.

आम्ही तुम्ाला आिचया उतकतृ ष्ट सेवांचही ्िही िेत आ्ोत 

आणि पुढील िीर्डकालहीन नातयाकरे प्ात आ्ोत.
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अत्यंत महत् वाच्वा  
अटी आणि शतती

1. शुलक आणि ककंमत (फक्त बहीएफएसएलचया प्नि्डयानुसार वेळोवेळी 

बिलाचया अधहीन)

a) पहहल्वा ्रवाषाचे शुलक आणि ्वाररंक शुलक

 ्े िुलक/ककंित वेगवेगळया कार््डससाठी वेगवेगळे आ्ेत. के्मरट 

कारा्डचया आवेिनाचया वेळी लागयू असलेला िुलक कार्ड धारकाला 

सांप्गतला जाईल. पुढे, लागयू असलेले िुलक कार्ड धारकाचया के्मरट 

कार्ड खातयात थेट आकारला जातो आणि प्बलिधे सयूमचत जातो. 

(“िुलकांचही यािी” प्वरागांतग्डत तपिहील). िुलकात कुठलही्ही कपात 

ककंवा सयूट बहीएफएसएलचया सवतःचया प्नि्डयानुसार दिले जाऊ 

िकतात.

b) से्वा शुलक

i.	 लागयू असलेलया िरांवर सेवा िुलक, बहीएफएसएलद्ारे कार्ड 

धारकांना रििान केलेलया सेवांसाठी आणि/ककंवा कार्ड खातयाचया 

संिरा्डत िेयकांत चयूक/उिहीर झालयास िेय आ्े.

ii.	 योगय असलयास िुलकांिधे वेळोवेळी कुठले्ही/सव्ड बिल करणयाचे 

ककंवा कुठले ्ही नवहीन िुलक आकारणयासाठी आणि ह्ा 

बिलांबद्दल कार्ड धारकांना प्किान 30 दिवसांचही पयूव्ड सयूचना िेऊन 

बिल करणयाचे सव्ड अमधकार बहीएफएसएलने राखयून ठेवले आ्ेत. 

्े सपष्ट आ्े की कार्ड धारकांना ह्ा बिलांचही सयूचना केवळ 

बहीएफएसएलचया वेबसाइटद्ारे दिलही जाऊ िकते. 

iii)	पयूि्ड िेिे ्ोईपययंत, िेय तारखेला थप्कत रकिेवर लागयू िराने 

िाशसक आधारावर सेवा िुलक आकारला जातो.

iv)	ह्ावर्ही सेवा िुलक लागयू ्ोतो 

a.		 िेय तारखेला एकयू ि थप्कत रकि न दिलही गेलयास, नवहीन 

खरेिीवर. 

b.  वाढीव िया्डिा - कार्ड रद्द /सवाधहीन केलयास िंजयूर केलेलया 

िया्डिेपेक्ा जासत थकबाकी असलयास ककंवा एकयू ि थकबाकी 

रकिेवर िुलक आकारला जातो. 
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	v)	 दिला जािारा सेवा िुलक कार्ड खातयातयून रितयेका सटेटिेंट 

कालावधहीचया िेवटचया तारखेला रेप्बट केला जातो आणि प्बलिधे 

सयूमचत केला जातो. 

vi)	जोपययंत कारा्डचही थकबाकी पयूि्ड दिलही जात ना्ही तोपययंत सेवा 

िुलक आकारला जाईल.

vii)	लागयू सेवा िुलकासाठी “िुलकांचही यािी” प्वरागाचा संिर्ड घया.



5

शुलकवायंची ्वादी
वेळोवेळी बिलाचे सव्ड प्नि्डय बॉब फायनांशियल सॉलययूिंस शलमिटेरचया 

प्नि्डयावर अवलंबयून आ्ेत. लागयू असलेले नवहीन िर/िुलकांसाठी कतृ पया 

www.bobfinancial.com चा संिर्ड घया.

शुलक/ककंमत प्वाथममक

पहहल्वा ्रवाषाचे शुलक (पहहल्वा 

सटेटमेंटमधे आकवारलेले)
जहीवन पययंत िोफत

्वाररंक शुलक लागयू ना्ही

व्ाज िुक्त कालावधही आधहीचही थकबाकी नसलयास 20 ते 
50 दिवस

प्किान िेय रककि* थकबाकी रककिेवर 5% ककंवा रू. 
100, जे ्ही जासत असेल (प्नयमित 
कार्ड असलयास). िेिे अप्नयमित 
असलयास प्किान िेय रककि वेगळी 
असयू िकते***

अन्  शुलक

सेवा िुलक उन्नतही 1.50% िप््ना अथा्डत 18.00% 
वि्ड

रुप्लकेट प्बल रू. 25/- रिप्त प्बल

चेक परतहीचा िुलक चेक रकिेचे 2% ककंवा रू. 450, 
जे ्ही जासत असते

सािान आणि सेवा कर 

(जहीएसटी)

18%## (सव्ड िुलक, व्ाज आणि 
अनय िुलकांवर लागयू)

वाढीव के्मरट सहीिा िुलक िानय केलेलया के्मरट िया्डिेचया वर 
2.5% ककंवा रू. 600 जे ्ही जासत 
असेल* 

कार्ड रिप्तसथापन िुलक `100/-रिप्त कार्ड

चाज्ड ससलप पुनरिा्डप्त िुलक `250/- रिप्त चाज्ड ससलप

िया्डिा वाढविे िुलक ना्ही
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उिहीरा पेिेंट िुलक सटेटिेंट शिललक िुलक 

` 100 पेक्ा किही
` 101 ते ` 500
` 501 ते ` 1,000
` 1,001 ते ` 10,000
` 10,001 ते ` 

25,000
 ̀25,001 ते ` 

50,000
` 50,000 पेक्ा जासत

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

* तपिहीलासाठी वेबसाइट www.bobfinancial.com	चा संिर्ड घया 

* जहीएसटी रटक उलटले ना्ही. सरचाज्ड सोरणयासाठी योगय इंधन 

व्व्ारांसाठी ररवॉर्ड पॉइंट मिळत ना्ही. कतृ पया लक्ात घया की इंधन सटेिन 

आणि तयाचया अमधग्रप््त बँकेवर अवलंबयून इंधन सरचाजा्डचा िर बिलयू िकतो. 

व्ापाऱयाला टरिंनल िेऊ करिाऱया बँकेकरयून सरचाज्ड आकारला जातो. 

कतृ पया लक्ात घया की चाज्ड ससलप वरचे इंधन व्व्ाराचे ियूलय के्मरट कार्ड 

सटेटिेंटपेक्ा वेगळे असेल कारि इंधन सरचाज्ड आणि तयावर जहीएसटी 

व्व्ारानंतर अमधग्रप््त बँकेद्ारे आकारला जातो. 

***पेिेंट न करणयाचा कालावधही प्किान िेय रककि 

0 ते 1 िप््ना  एकयू ि थकबाकीचे 5% 

2 ते 3 िप््न े एकयू ि थकबाकीचे 10%

4 ते 6 िप््न े एकयू ि थकबाकीचे 15%

## रिचशलत सरकारही दििाप्निदेिांरििािे

c)  व्वाज मुक्त ्वाढी् कवालवा्धी

  व्ाजिुक्त वाढीव कालावधहीचही श्ेिही व्व्ाराचया तारखेचया आधारे, 

कारा्डवर पयूवतीचही कुठलही्ही थकबाकी नसलयास 20 ते 50 दिवस असयू 

िकते. 

 उदवाहरिः

 अथा्डत जया ग्रा्काचही प्बललंग तारहीख िप््नयाचही पप््लही तारहीख आ्े, 
तो तयाचया कारा्डवर 1 एप्रिल पासयून 30 एप्रिल पययंत खच्ड करू िकतो, 
तयाचे प्बल 1 िे ला व्ुतपन्न केले जाईल आणि तयाचही पेिेंट िेय तारहीख 
असेल 20 िे. जर खरेिी 14 एप्रिल रोजही केलही तर व्ाज िुक्त वाढीव 
कालावधही 37 दिवसांचा असेल, आणि जर खरेिी 20 एप्रिल रोजही 
केलही तर वाढीव कालावधही 31 दिवसांचा असेल. 
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d)  से्वा शुलकवाची गिनवा

i)		 कारा्डवर थकबाकी शिललक असलयास कुठलया्ही सटेटिेंट 

कालावधहीत खरेिीचा व्ाज िुक्त कालावधही (आणि कोिते्ही 

संबंमधत रेप्बट िुलक) लागयू ्ोईल.

ii)		िागहील सटेटिेंट कालावधही (जर असलयास)चे खाते िेय तारखेला 

पयूि्ड दिले गेले असावे.

iii)		कार्ड धारकाने आपलही शिललक रककि पयूि्ड न ररणयाचे 

प्नवरलयास पयूि्ड परतफेर ्ोईपययंत व्व्ाराचया तारखे पासयून न 

ररलेलया ईएिआय ््तयांस् सव्ड व्व्ारांवर िाशसक व्ाज 

िरारििािे सेवा िुलक िेय आ्े.

iv)	जर िेय तारखेला कार्ड खातयाचही थकबाकी पयूि्ड ररलही गेलही ना्ही, 

तर जया दिविही खरेिी केलही गेलही तया दिवसापासयून (आणि 

कोिते्ही संबंमधत रेप्बट िुलक) कोितया्ही नवहीन खरेिीवर आणि 

िेवटचया सटेटिेंट कालावधहीचया पप््लया दिवसापासयून कार्ड 

खातयावर आणि कार्ड थकबाकी खातयावर सेवा िुलक (आणि 

कोिते्ही संबंमधत रेप्बट केलेले िुलक) आकारला जाईल.

v)		 हिरत्वा के्मिट्र से्वा शुलकः कार्ड खातयाचया थकबाकी वर 

(खरेिी शिललक) सेवा िुलकाचही गिना रोज केलही जाते आणि 

रितयेक दिवसाचया िेवटी शिललक रकिेवर वत्डिान िैप्नक 

टककेवारही िर लागयू केला जातो. 

vi)	अहतदे् रवाशश ्र से्वा शुलकः सेवा िुलकाचा वत्डिान िर 

व्व्ाराचया तारखेपासयून 1.50% (18% वारिंक) आ्े आणि 

बहीएफएसएलचया प्नि्डयानुसार बिलले जातहील. 

vii)	जेव्ा कार्ड धारक िेय तारखेला पयूि्ड िेिे िेत ना्ही तेव्ा तो सेवा 

िुलक िेतो.

viii)	खालहील पररससथतींिधे कार्ड धारकाला सेवा िुलक द्यावा लागिार 

ना्हीः

 •  रिारंणरक शिललक ियूनय आ्े.

 •  थकबाकी आ्े आणि िेय तारखेला िेिे 100% पयूि्ड दिले.

उदवाहरिः

1. कार्ड सटेटिेंट तारहीखः रितयेक िप््नयाचही 1 तारहीख. व्व्ार 1 जुलै 

आणि 31 जुलैचया िधे झाला आ्े.
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2. 25 जुलै रोजही रू. 1000 चही प्करकोळ खरेिी. 1 जुलै पासयून पयूवतीचही 

कुठलही्ही शिललक ना्ही असे गतृप््त धरूया, सटेटिेंट 1 ऑगसट रोजही 

तयार केले जाईल, जयात 20 ऑगसट िेय तारखे स् रू. 1000 

थकबाकी िाखवलही जाईल.

i.	 िेय तारखेपययंत पयूि्ड िेिे दिले, तर सेवा िुलक आकारला जािार ना्ही.

ii.		जर खातयात कुठले्ही िेिे दिले ना्ही ककंवा प्किान िेयापेक्ा किही 

रककि दिलही, कंपनही व्व्ाराचया दिवसापासयून 1.50% सेवा िुलक + 

रू. 400 प्वलंब िुलक लावेल. म्िजे िेिे असेल रू. 1000 +  

रू. 18.74 (25 जुलैपासयून रू. 1000 वर 3.25% सेवा िुलक) +  

रू. 400 + 9.37 + 9.37 (एसजहीएसटी @ 9% + सहीजहीएसटी  

@ 9% = एकयू ि 18% जहीएसटी लागयू असेल) = रू. 1437.48 

जयाकरता कार्ड धारकाला 1 से्टेंबरला प्बल मिळेल.

iii.	जर रू. 100 चे प्किान िेिे (प्किान िेिे एकयू ि िेणयाचे 5% ककंवा रू. 

100 जे ्ही जासत असेल) 11 ऑगसटला (िेय तारखेचया आत) दिले, 

तर िेय ्ोईल रू. 1000 - रू. 100 = 900 + रू. 17.70 (सेवा िुलक 

रू. 1000 वर @ 1.50% 25 जुलै ते 10 ऑगसट, 17 दिवसांसाठी 

आणि 21 दिवसांसाठी सेवा िुलक रू. 900 वर @ 1.50% ऑगसट 

11-31) + रू. 8.85 + रू. 8.85 (सहीजहीएसटी @ 9% + 

एसजहीएसटी @ 9% = एकयू ि 18% जहीएसटी लागयू असेल) = रू. 

935.4 जयासाठी कार्ड धारकाला 1 से्टेंबरला प्बल मिळेल.

e)   ह्लयंहित पेमेंट शुलक (चयूक झालयास िुलक) : िेय तारखेचया आत 

प्किान िेय रककि दिलही न गेलयास लागयू ्ोईल. िेय तारखेला ककंवा 

तया आधही कार्ड खातयात सकलअर फंर जिा करिे गरजेचे आ्े. 

(“िुलकांचही यािी” प्वरागांतग्डत तपिहील).

्ेळोम्वाषादवा ओलवायंिलेल्वा शुलकवायंची गिनवा
कुठलया्ही वेळी कार्ड खातयाचही थकबाकी के्मरट िया्डिेपेक्ा जासत नसावही, 

अयिसवही झालयास, कार्ड धारकावर िानय के्मरट िया्डिेवर अप्तररक्त 

2.5% िुलक आकारला जाईल.

2.  के्मिट म्वाषादवा
a.	 के्मरट िया्डिा आणि उपलबध के्मरट िया्डिा िाशसक प्बलावर िि्डवलया 

जातहील. बहीएफएसएल तयांचया इच्ेने आणि/ककंवा कार्ड धारकाचया 

प्वनंतहीवरून वेळोवेळी के्मरट िया्डिा सुधारू िकतात.
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b. बहीएफएसएलने कुठलया्ही वेळी, पयूव्ड सयूचना दिलया शिवाय, कारि 

िेऊन ककंवा कारि दिलया शिवाय कार्ड धारकाला उपलबध कार्ड रद्द 

करणयाचे, प्नलंप्बत करणयाचे ककंवा के्मरट िया्डिा किही करणयाचे 

्कक राखयून ठेवले आ्ेत.

c.	 कार्ड धारकाचया के्मरट पात्रतेत प्बरार झालयास कार्ड धारकाचही 

के्मरट िया्डिा अपोआप रद्द ्ोऊ िकते. 

d. कुठलया्ही वेळी कार्ड खातयावर थकबाकी के्मरट िया्डिेचया बा्ेर 

नसावही, अयिसवही झालयास िया्डिा उललंरन िुलक लागयू ्ोतो/ कार्ड 

बलॉक्ही ्ोऊ िकते.

e. कार्ड धारकाने िाशसक प्बलानुसार िेय रकिेपेक्ा जासत रककि ररलही, 

कार्ड धारक के्मरट शिललकीवर व्ाजाचा पात्र ना्ही आणि ते नंतरचया 

िेय रकिेिधे सिायोजजत केले जाईल. 

f. कार्ड खातयाचया प्नयत काशलक पुनरावलोकनावर, बहीएफएसएलने 

ग्रा्कास तयाच/किही केलेलया िया्डिेवर कार्ड सुरू ठेविे सवहीकतृ त 

करणयाचे ्कक राखयून ठेवले आ्ेत. जया ग्रा्कांना िया्डिा वाढवयू 

घयायचया आ्ेत ते बहीएफएसएलला शलहू आणि आवशयक कागिपत्रे 

िेऊन असे करू िकतात. बहीएफएसएल सवतःचया प्नि्डयानुसार 

कुठले्ही कारि/सपष्टहीकरि न िेता िया्डिा वाढवयू िकतात/िकत 

ना्हीत.

g. उपलबध के्मिट म्वाषादवाः उपलबध के्मरट िया्डिा के्मरट कारा्डवर 

दिलेलया के्मरट िया्डिेिधयून के्मरट कारा्डचही वत्डिान थकबाकी वजा 

करून मिळवलही जाते. सटेटिेंट प्नरिंतहीचया वेळी उपलबध के्मरट 

िया्डिा िाशसक के्मरट कार्ड सटेटिेंटचा एक राग म्ियून रििान केलही 

जाते. 

h. कवािषाचे नूतनीकरिः कार्ड धारकाने प्वनंतही केलयाशिवाय, 

बहीएफएसएल कालांतराने कार्डचे नयूतनहीकरि करेल, ्े सोरयूनः 
i)	 कारा्डचे चालन असिाधानकारक आढळलयास. 
ii)	 के्मरट बययूरो रििािे के्मरट इप्त्ास असिाधानकारक 

आढळलयास. 
iii)	थकबाकी खयूप जासत आ्ेत.

iv)	कार्ड धारकाने संपका्डचा तपिहील आणि/ककंवा केवायसही तपिहील 

अद्यतन केला नसलयास.
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v)	 कार्ड बलॉक ससथतहीत असलयास.
vi)	नयूतनहीकरिाचया तारखे पासयून िागहील एक विा्डत कार्ड खातयात 

कुठला्ही व्वसार आढळला नसलयास.
vii) प्वद्यिान कार्ड रिकार बंि असलयास नयूतनहीकरि/परत जारही करते 

वेळी प्वद्यिान के्मरट कारा्डला बढतही िेिे/रूपांतररत करणयाचे 
अमधकार बहीएफएसएलने राखयून ठेवले आ्ेत.

3. हेतु आणि उप्ोग

a.	 प्नयि ककंवा लागयू कायद्याद्ारे रिप्तबंमधत कुठलया्ही ्ेतुने कार्ड वापरले 

जाऊ िकत ना्ही.

b. कार्ड केवळ वैयशक्तक ्ेतुसाठी वापरावे, कुठलया्ही व्वसाय ककंवा 

व्ावसाप्यक प्क्याकलापाचया प्नधहीसाठी वापरू िकत ना्ही. 

c.	 इंटरनेट व्ापार पोट्डलद्ारे परकीय चलन व्ापाराचही परवानगही ना्ही. 

कुठलया्ही रिकारचे उललंरन झालयास ककंवा पालन करणयास अयिसवही 

झालयास कार्ड धारक रिचशलत कायद्यांतग्डत िंरातिक कारवाईसाठी 

जबाबिार असयू िकतो. 

d. कायद्याने रिप्तबंमधत वसतु खरेिीसाठी कारा्डचा वापर करू िकत ना्ही, 

जसे, पि इतकेच िया्डदित ना्ही, प्क््टो करंसही.

e. के्मरट कारा्डचा वापर केवळ रारतात िानय आ्े.

f. के्मरट कार्ड फक्त के्मरट एआय प्फनटेक रिायव्ेट शलमिटेरस् कलोज 

लयूप रिोग्ररॅिद्ारे ररगतुही पहीओएस ऑफलाइन व्व्ारासाठी सप्क्य केले 

जाते. के्मरट एआय प्फनटेक रिायव्ेट शलमिटेरस् थेर जोरलया 

गेलेलया कतृ प्ि उतपािक कंपनयांकरयून कतृ प्ि सािुग्रहीचया खरेिीचया 

प्वत्तपुरवठ्ासाठी पात्र ग्रा्कांना कार्ड उपलबध करून दिले जाते.

4. हिललंग - हिललंग सटेटमेंट

a.		बहीएफएसएल िाशसक प्बललंग चक् निुनयाचे अनुसरि करतात आणि 

तुिचया रजजसटर्ड ई-िेल आयरहीवर िप््नयातयून एकिा आपलया 

करारारििािे अज्ड रिप्क्येचया वेळी ई-प्बल पाठवतात. ह्ा ई-प्बलिधे 

तया चक्ात झालेले व्व्ार आणि/ककंवा दिलया गेलेलया रकिेचा 

तपिहील असतो. प्बललंग सटेटिेंटचही ्ार्ड कॉपही िप््नयातयून एकिा 

बहीएफएसएलचया नोंिींिधे अद्यतन केलेलया पतयावर पाठवलही जाईल. 

कार्ड खातयािही संबंमधत सव्ड एसएिएस बहीएफएसएलचया नोंिींिधे 

अद्यतन केलेलया िोबाइल क्िांकावर पाठवले जातहील. 
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b. ई-प्बलाचही तारहीख रितयेक िप््नयाचही पप््लही तारहीख आणि िेय तारहीख 

तयाच िप््नयाचही 20 तारहीख असते. ई-प्बल न मिळालयाने कार्ड धारक 

ह्ा कराराअंतग्डत तयाचया/प्तचया जबाबिारहीतयून िुक्त ्ोत ना्ही आणि 

कार्ड धारक िेय तारखेचया आत थकबाकीचही पयूत्डता करणयास 

जबाबिार असेल.  

c.	 एसएिएस सयूचनांसाठी कार्ड धारकाने बहीएफएसएलला  

crm@bobfinancial.com वर सवतः-रििाणित फोटो आयरही 

पुराव्ास् ई-िेल पाठवयून िोबाइल क्िांक अद्यतन करावा. कार्ड 

धारक https://online.bobcards.com वर कार्ड नोंिवयून  

प्बललंग सटेटिेंट राउनलोर्ही करू िकतात. 

d. प्वशिष्ट प्वनंतहीवरून बहीएफएसएलद्ारे रुप्लकेट िाशसक प्बल रििान 

केले जाते. लागयू असलेला रुप्लकेट प्बल िुलक पुढील प्बलात रेप्बट 

केले जातहील.

e.  हकमवान दे् रककमः बहीएफएसएल प्किान नययूनति िेय रकि प्नयमित 

दिलयाने ररव्ॉसलवंग के्मरट सुप्वधा िेऊ करतात. प्बलात 

िि्डवलयारििािे एकयू ि ककंवा प्किान िेय रककि पेिेंट िेय तारखेला 

ककंवा तया आधही ररावही लागेल. प्बले/सटेटिेंट ई-िेलवर्ही मिळयू 

िकतात. 

f. पेिेंट िेय तारखेपययंत प्किान िेय रककि दिलही गेलही ना्ही, तर कार्ड 

धारक के्मरट सुप्वधा काढयून रेणयाचया ककंवा प्नलंबनाचया (तातपुरते 

ककंवा कायिचे) जोखिहीसाठी जबाबिार असेल. बहीएफएसएल 

सवतःचया प्नि्डयानुसार व्ापार सथापनेला के्मरट कार्ड व्व्ार न 

करणयाचही सयूचना िेऊ िकतात.

g. कार्ड धारक पेिेंट िेय तारखेचया आधही प्किान िेय रकिेपेक्ा जासत/

एकयू ि थकबाकी ररू िकतात. प्बललंग कालावधहीत पेिेंट्स एकापेक्ा 

जासत वेळेला केले जाऊ िकते.

h. राग पेिेंट झालयास, शिललक थकबाकी िेय रककि पुढील िप््नयाचया 

प्बलात आकारलही जाईल जयात संपयूि्ड पेिेंट ्ोईपययंत सेवा िुलक 

आणि कर लागयू असतहील.

i.	 पेमेंटची पद्धतः पेिेंट मरिांर ड्ाफट, चेक ककंवा नकि सवरूपात  

(फक्त बँक ऑफ बडोिा िाखांिधे) ककंवा प्बलरेसक द्ारे (कारा्डचा 
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16-आकरही नंबर टाकयू न एनईएफटी/आरटीजहीएस/आयएिपहीएस 

द्ारे) केले जाऊ िकते. बँक ऑफ बरोिाचे ग्रा्क ई-बँककंग/

एिकनेकट+ द्ारे िेऊ िकतात. आउटसटेिन चेक/ड्ाफट रिा्त झाला 

तर तयावर बँकेचया प्नि्डयानुसार सयूचना दिलया शिवाय रिोसेलसंग िुलक 

आकारला जाऊ िकतो. कार्ड धारक बँक ऑफ बरोिाचया कुठलया्ही 

िाखेत पेिेंट जिा करू िकतात. 

j. चेक असवहीकार झालयाचया पररससथतहीत कारा्डचे प्विेिामधकार कुठलही्ही 

सयूचना न िेता प्नलंप्बत/काढयून रेतले जाऊ िकतात आणि िुलकांचया 

यािीिधे सयूमचत केलयारििािे कार्ड खातयावर बहीएफएसएलचया 

सवतःचया प्नि्डयानुसार प्विेि िरारििािे चेक परतहीचे िुलक आकारले 

जाईल. बहीएफएसएलने कुठलही्ही योगय कायिेिहीर कारवाई करणयाचा 

्कक राखयून ठेवला आ्े. 
k. प्वप्नयोगः कार्ड धारकाने केलेलया पेिेंटचा प्वप्नयोग ईएिआय (सिान 

िाशसक ््ते), कर, िुलक आणि इतर िुलक, प्वत्त िुलक, नकि काढिे 
आणि प्करकोळ वापरांत केला जातो. 

l.	 प्बललंगचया पत्यात ककंवा संपक्ड  क्िांकात कुठला्ही बिल असलयास 
प्नयमितपिे आणि वेळेवर प्बल/पत्र-व्व्ाराचया रिाप्तसाठी 
कागिोपत्रही पुराव्ांस् लगेच कळवावे. बहीएफएसएलला नवहीन पत्ता न 
दिलयाने आणि बहीएफएसएल करयून पुष्टही रिा्त न झालयाने ्ोिाऱया 
कारा्डचया चयूक प्वतरिािुळे ्ोिारे कुठले्ही/सव्ड गैर वापरांसाठी कार्ड 
धारक संपयूि्डपिे जबाबिार असेल. 

m.	कार्ड खातयासाठीचे पेिेंट खालहीलपैकी कुठलया्ही रिकारे केले जाऊ 
िकते
i)	 बँक ऑफ बरोिा िाखेत थेट पेिेंट.
ii)	 ऑटो रेप्बट सयूचना (फक्त बँक ऑफ बरोिा ग्रा्कांसाठी).
iii)	ऑनलाईन पेिेंट अथा्डत प्बल रेसक/ वहीसा पैसे सथानांतरि / नेट 

बँककंग / एनईएफटी/ आरटीजहीएस/आयएिपहीएस/ इंसटापे 
इतयािी.

 चेक/ड्ाफट “बँक ऑफ बरोिा कार्ड नं. XXXXXXXXXXXXXXXX” 
साठी िेय असावा. कार्ड धारकांना सलला दिला जातो की चेक/मरिांर 

ड्ाफटचया िागे आपले नाव आणि संपक्ड  क्िांक शल्ावा. 

5.  हिललंग ्वाद

a.	 सटेटिेंट जनरेिन तारखेचया 15 दिवसांचया आत ककंवा व्व्ारचया 

तारखेचया 45 दिवसांचया आत कार्ड धारकाद्ारे का्ही प्वसंगतही/

अप्नयमितता बहीएफएसएलचया प्निि्डनास ना्ही आिलया तर 
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सटेटिेंटचा िजकयू र बरोबर िानला जाईल आणि कार्ड धारकाद्ारे 

सवहीकतृ त केला जाईल. 

b. वैयशक्तक रिकरिांचया िेररटचया आधारे बहीएफएसएलचया पयूि्ड 

सिाधानासाठी आवशयक कतृ तही जयािधे सुधारिा सामिल असयू िकते, 

केलही जाईल. बहीएफएसएलद्ारे केलेला तपास अंप्ति असेल आणि 

कार्ड धारकाला बंधनकारक असेल.

c.	 वर सांप्गतलयारििािे कालावधहीनंतर प्ववाि उतपन्न झालयास, 

बहीएफएसएलचया सवतःचया प्नि्डयानुसार सवहीकारला जाईल.

d. लंप्बत िाव्ांचया अपसततवािुळे ककंवा कार्ड धारक आणि 

बहीएफएसएलिधहील वािािुळे थकबाकी ररणयाचही जबाबिारही रिराप्वत 

्ोिार ना्ही.

6.  मििॉलट आणि ररपोरटंग
a)		पेिेंट िेय तारखेचया आत प्किान रकिेचा ररिा केला गेला नसलयास 

कार्ड बलॉक केले जाईल आणि आवशयक पेिेंट मिळालयावर अनबलॉक 

केला जाऊ िकते. बहीएफएसएलकरे सवतःचया प्नि्डयानुसार आधही 

सयूचना न िेता कार्ड सुप्वधा काढयून रेणयाचे ककंवा के्मरट िया्डिा किही 

करणयाचे अमधकार सुरणक्त आ्ेत. थकबाकी न ररिे चालयू 

असलयाचया ससथतहीत बहीएफएसएल के्मरट कार्ड रद्द करू िकतात 

आणि थकबाकी ररलया नंतर्ही ते परत सुरू करू िकत ना्ही. 

b. जर कार्ड धारकाने पेिेंट िेय तारखेपययंत प्किान रककि ना्ही ररलही, 

कारा्डचा अ्वाल (िाप्गल िेयाचे दिवस) के्मरट कार्ड इनफिदेिन 

कंपनींकरे (सहीआयसही) िाशसक सबमििनिधे िाखल केला जाईल, जे 

आरबहीआयद्ारे रिामधकतृ त आ्े. कार्ड धारकाद्ारे बँकेला का्ही 

थकबाकी िेय असलयास, कार्ड धारकास रिचशलत प्नयिानुसार आणि 

लागयू प्नयि/कायद्यांनुसार आरबहीआय ककंवा इतर कुठलया्ही 

रिामधकरिास कळवले जाईल. आवशयक पेिेंट केले गेले असलयास, 

पुढचया िाशसक अ्वालात सहीआयसहीला अद्यतप्नत केले जाईल. 

c.	 कार्ड धारकाचा ितृतयु/कायि अक्िता झालयास संपयूि्ड थकबाकी 

(जयात प्बल न केलेले व्व्ार सामिल आ्ेत) बहीएफएसएलला तवररत 

िेय ्ोईल. के्मरट कार्ड खातयातहील कुठले्ही थकबाकी कायिेिहीरररतया 

बंधनकारक असेल आणि ितृतक कार्ड धारकाचे उत्तरामधकारही, 

लाराथती, कायिेिहीर वारस, सथावर िालित्ता यांचयाकरयून वसयूल करता 

येईल.
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7.  मििॉलट आणि मध्सथी कलमवाच्वा िवाितीत पुनप्वाषापती

a) मरफॉलट झालयास (जर िेय तारखेपययंत प्किान िेय रककि ररलही न 

गेलयास ककंवा कार्ड धारक कराराचया कुठलया्ही कलिाचे उललंरन 

झालयास) कार्ड धारकाला के्मरट कारा्डवरहील कुठलया्ही 

थकबाकीसाठी सिरिपत्र पाठवले जाईल जे, रेटयून, पोसट, फरॅ कस, 

टेलहीफोन, ई-िेल, एसएिएस आणि/ककंवा संग्र्, सिरि, पाठपुरावा, 

थकबाकी एकत्र करणयाचया उदे्दिाने प्नयुक्त ततृतहीय पक्ाकरयून करून 

रेतले जाईल. 

b)	 रिचशलत कायद्यातंग्डत बहीएफएसएलला उपलबध अमधकारांचा पयूव्डग्र् न 

बाळगता, कार्डधारक करार/एिआयटीसही/कार्ड जारही करिे संिरा्डत 

उद्भवलेले पक्ांिधहील ितरेि आणि/ककंवा िावे/िेयांस् सव्ड प्ववाि, 

िधयसथही आणि सलोखा कायिा, 1996 आणि तया नंतरचे वैधाप्नक 

बिल ककंवा वत्डिान कालावधहीसाठी पुनअ्डमधप्नयि या तरतयूिींनंतर 

कार्ड जारही करिे इतयादिंचा प्नपटारा िधयसथाद्ारे केला जाईलआणि 

तो परसपर स्ितहीने प्नयुक्त केलेलया िधयसथाद्ारे केला जाईल.

c)	 िधयसथाचया प्नयुक्तीसाठी सयूचना दिलयाचया तारखेपासयून 30 द्सांपययंत 

जर कार्ड धारकाकरयून कुठलही्ही शिफारस आलही ना्ही तर 

िधयसथहीसाठी बहीएफएसएलने शिफारस केलेले नािांकन सवहीकारले गेले 

आ्े असे िानले जाईल.

d)	 िधयसथही आणि सािंजसय कायिा, 1996 अंतग्डत िधयसथही काय्डवा्ही 

िुंबई िधे इंग्रजही रािेत केलही जाईल. 

e)	 िधयसथाचा प्नि्डय अंप्ति असेल आणि िोन् ीं पक्ांना बंधनकारक 

असेल.

f)	 कार्ड थकबाकीचे पेिेंट करणयात चयूक झालयास, बहीएफएसएल 

तेवढ्ापुरते िया्डदित न रा्ता, फे्िवक्ड िधे उपलबध इतर सव्ड 

उपायांचा पाठपुरावा करणयाव्प्तररक्त कार्ड खातयावर थकबाकी वसयूल 

करणयासाठी कायिेिहीर िाग्ड सवहीकारणयाचा अमधकार राखयून ठेवतात.
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8.  कवािषा सयंप्िे/रद्द करिे
a)	 कार्ड धारक बहीएफएसएलचया कसटिर सपोट्डला (कसटिर सपोट्डचा 

संिर्ड घया) लेखही सयूचना िेऊन कुठलया्ही वेळी करार संपवयू िकतो. 

तथाप्प, कार्ड खाते केवळ सव्ड थकबाकींचही वसयूलही झालयावरच बंि 

्ोईल. 

b)	 बहीएफएसएल कुठलया्ही वेळी सयूचना िेऊन ककंवा दिलया शिवाय आणि 

कुठले्ही कारि दिलया शिवाय कार्ड रद्द करून करार संपवयू िकतात.

c)	 कार्ड खातयाचही संपयूि्ड थकबाकी, तसेच कार्ड व्व्ाराचे थकबाकी 

रकिेस्, जयावर अजयून िुलक आकारले गेले ना्ही, ते कुठलया्ही 

कारिाने करार संपलयावर/रद्द झालयावर बहीएफएसएलला लगेच पयूि्ड 

िेय ्ोईल. थकबाकी असलयास कार्ड बंि झालयावर्ही थकबाकी िेय 

असलयास कार्ड धारकाला िाशसक सटेटिेंट रिा्त ्ोऊ िकते.

d)	 जर असे आढळले की कार्ड धारक कुठलया्ही बँक ऑफ बरोिा 

कंपनींस् चुकला आ्े तर कार्ड बंि/सिा्त/रद्द झालयावर्ही ना 

आक्ेप रििािपत्र (एनओसही) थांबवयून ठेवणयाचा अमधकार 

बहीएफएसएल राखयून ठेवतात. 

9. कवािवाषाचे हर्िे/चोरी/गैर्वापर

i)	 कार्ड धारकाने https://online.bobcards.com (पोट्डल 

रिवेिासाठी आधहीपासयून रजजसटर्ड असलयास) वर ककंवा तुिचया 

रजजसटर्ड िोबाइल क्िांकाद्ारे 1800 225 100 वर कॉल करून 

ककंवा +91 9323803935 वर BLOCK	<credit	card	

number>	असा एसएिएस करून ककंवा crm@bobfinancial.

com	वर ई-िेल करून कार्ड लगेच बलॉक करावे आणि कार्ड 

्रवलयाचही/चोरही/गैरवापराचही तक्ार करावही/जेव्ा िेय झाले ना्ही 

तेव्ा कार्ड लगेच बलॉक केले जाईल. 

ii)	 बहीएफएसएल करे कार्ड ्रवलयाचही तक्ार करणयाआधहीचया कारा्डचया 

व्व्ारांसाठी बहीएफएसएल जबाबिार असिार ना्ही आणि तयासाठी 

कार्ड धारक पयूि्डपिे जबाबिार असेल.

iii)	बहीएफएसएल करे कार्ड ्रवलयाचही ककंवा चोरही झालयाचया तक्ारहीस् 

कार्ड धारकाने कार्ड चोरहीला गेलयाचही तक्ार पोशलसांकरे्ही नोंिवानही 

आणि एफआयआर करावही.
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iv) तथाप्प कार्ड धारकाचया संितहीने कोिही कार्ड ककंवा प्पन मिळवयू 

कारा्डचा गैर वापर केलयास सव्ड नुकसानासाठी कार्ड धारक जबाबिार 

असेल. 

v)	 बिलही कार्ड मिळवणयासाठी, कार्ड धारकाने crm@bobfinancial.

com	करे ई-िेल प्वनंतही पाठवावही.

10. मिसकलोजर

a)	 बहीएफएसएलने आरबहीआयद्ारे अमधकतृ त के्मरट इंफॉिदेिन कंपनयांिही 

(सहीआयसही) करार केला आ्े आणि सधयाचही शिललक, के्मरट 

कारा्डला जोरलेलही कजदे/ईएिआय सुप्वधा (उपलबध असलयास), 

के्मरट कार्ड कजा्डचही थकबाकी, या स् के्मरट कारा्डचही िाप््तही, 

के्मरट इंफॉिदेिन कंपनही (प्नयिन) कायिा 2005नुसार िाशसक 

आधारावर लोकसंखयेचया तपिहीलास् पेिेंट इप्त्ास इतयादि िेअर 

करतहील. सहीआयसही केवळ वासतप्वक के्मरट िाप््तही रििान करतात 

आणि के्मरट दिले जावे की ना्ही ह्ा संबंमधत कुठले्ही ित, संकेत 

ककंवा दट्पिही िेत ना्हीत. 

b)	 वरहीलपैकी का्ही्ही असले तरही, बहीएफएसएल सहीआयसही द्ारे 

कुठलया्ही वेळी कार्ड धारकाला जारही केलेलया के्मरट रेदटंग/

अ्वालासाठी जबाबिार असिार ना्हीत.

c) वेळेवर आवशयक थकबाकी ररून के्मरट इप्त्ास चांगला राखयून 

ठेविे कार्ड धारकाचया प््ताचे आ्े. मरफॉलटचे तपिहील 

सहीआयसहीकरे्ही उपलबध असतहील, जयाने कार्ड धारकाचया के्मरट 

योगयतेवर पररिाि ्ोऊ िकतो. 

d)	 बहीएफएसएलने यापयूवती अवैध प्ववाि म्ियून सपष्ट केलेलया ककंवा 

बहीएफएसएलने पररराप्ित केलयारििािे कार्डधारकाने अवैध प्ववाि 

म्ियून सपष्ट केलेलया प्बललंग प्ववािास कार्डधारकाचही सहीआयसहीकरे 

तक्ार करणयाचा अमधकार बहीएफएसएल राखयून ठेवतात, आणि/ककंवा 

प्ववाि सुरणक्त व्व्ारांिही संबंमधत आ्े जे प्पन ककंवा 3रही सुरणक्त 

पासवर्डने केले गेले ्ोते.

e) आवशयक असलयास बहीएफएसएल कार्ड खातयाचा तपिहील वैधाप्नक 

रिामधकरिांना रििान करेल.
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f)	 रिा्त झालेलया व्व्ाराचया सयूचना व्व्ार पयूि्ड झालयाचही पुप्ष्ट म्ियून 

गतृप््त धरलया जाऊ िकत ना्ही.

g)	 जर कार्ड धारकाला बहीएफएसएल करयून इतर उतपािनांसाठी कुठले्ही 

थेट िाकदे दटंग ककंवा टेलही-कॉललंग / एसएिएस रिा्त करणयाचही इच्ा 

नसलही, तर कार्ड धारक बहीएफएसएलला ई-िेल करू िकतो. कार्ड 

धारक के्मरट कारा्डचया िुखय वैशिष्ट्ांिही संबंमधत िाप््तही रिा्त करत 

रा्हील. ह्ा एिआयटीसही िसतऐवजाचही सॉफट कॉपही, कार्ड िेंबर अटी 

आणि ितती, संबंमधत के्मरट कार्ड दििा-प्निदेि आणि सथाप्नक 

प्नयािक अमधकतृ त वेबसाइटवर उपलबध आ्ेत 

11. तक्वार हन्वारि ्यंत्रिवा

a.	 आिचा प्वश्ास आ्े की यिसवही व्वसाय ग्रा्कांसोबत िीर्ड कालहीन 

आणि परसपर फायिेिहीर संबंध प्निा्डि करणयावर अवलंबयून आ्े. 

आम्ही वेगळा ग्रा्क तक्ार प्नवारि कक् सथाप्पत केला आ्े, जेथे 

ग्रा्कांचया सव्ड चौकिही, िंका आणि तक्ारींचही िखल रेतलही जाते. 

आिचया ग्रा्कांचया गरजा अमधक रिरावहीपिे आणि वेळेवर पयूि्ड 

करणयासाठी तयांना खालहील रिकारे स्योग रििान करतो.
b. पुढील कोितया्ही वाढीसाठी, तुम्ही सिसया आणि तयांचया प्नष्पक् 

सिाधानाचया परहीक्िासाठी तुम्ही के्मरट कार्ड ग्रा्क अनुरव बॉब 
फायनेंशियल सॉलययूिनस शलमिटेर, 15वा िजला, 
1502/1503/1504 रहीएलएच पाक्ड , एस.व्ही. रोर, गोरेगांव, पणचिि, 
िुंबई - येथे संपक्ड  करू िकता आणि atcrm@bobfinancial.

com येथे ई-िेल करू िकता.

ग्वाहक से्वा 
जर ग्रा्काला कुठलही िंका ककंवा तक्ार असलही, ते आिचया कॉपपोरेट 
ऑप्फसचया खालहील क्िांकांवर ककंवा https://online.bobcards.
com येथे कार्ड नोंिवयून आम्ाला संपक्ड  करू िकतात. 

समस्वा ई-मेल/िोन नयंिर

प्बललंग/ पेिेंट/ कार्ड 

िेखराल/ सेवा प्वनंतही 

ककंवा इतर िंका.

crm@bobfinancial.com
24 X7 टॉल-फ्ी 
1800 103 1006 ककंवा 
1800 225 100
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समस्वा ई-मेल/िोन नयंिर

कार्ड ्रवले/चोरहीला गेले https://online.bobcards.com 
द्ारे लगेच कार्ड बलॉक करा (पोट्डल 
रिवेिासाठी आधहीपासयून रजजसटर्ड 
असलयास) ककंवा 1800 225 100 वर 
कॉल करा ककंवा तुिचया रजजसटर्ड 
िोबाईल क्िांकावरून +91 
9323803935 वर BLOCK	<	credit	
card	number> असा एसएिएस करा 
ककंवा  
crm@bobfinancial.com  
वर ई-िेल करा.

तक्वार हन्वारि ्यंत्रिवा ई-मेलसयंपकषा

3 काय्ड दिवसांत जर 
तक्ारहीचही िखल रेतलही गेलही 
ना्ही.

crm@bobfinancial.com

जर पुढचया 2 काय्ड दिवसांत 
तक्ारहीचही िखल रेतलही गेलही 
ना्ही.

crm1@bobfinancial.com

जर अजयून्ही तक्ारहीचही 
िखल रेतलही गेलही ना्ही.

escalations@bobfinancial.com

“कतृ पया कॉल करणयाआधही खालहील िाप््तहीस् तैयार र्ाः तुिचा के्मरट 
कार्ड क्िांक, तुिचे नाव, तुिचा संपक्ड  फोन नंबर, तुिचा ई-िेल आयरही 
(असलयास)”

कुठलया्ही पुढील वाढीसाठी, सिसयांचे परहीक्ि आणि प्नष्पक् 
सिाधानासाठी तुम्ही आिचया िुखय - ग्रा्क अनुरव येथे संपक्ड  करू 
िकता.

िॉि िवा्नेंशश्ल सॉल्ूशनस शलममटेि
15 वा िजला, 1502/1503/1504, रहीएचएल पाक्ड
Park,S.V.Road,	Goregaon	West,	Mumbai-400104.	
एस.व्ही. रोर, गोरेगांव, पणचिि, िुंबई 400104.
24X7 टॉल-फ्ी -18001031006	ककंवा 1800225100

उन्नतही के्मरट कारा्डवरहील उतपािांचया सथाप्नक रािेतहील तपिहील आणि 
ि्तवाचया अटी आणि िततींसाठी कतृ पया आिचया वेबसाइट www.
bobfinancial.com<http://www.bobfinancial.com>	वरचया 
उन्नतही के्मरट कार्ड पतृष्ाचा संिर्ड घया.
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िॉि िवा्नेंशश्ल सॉल्ूशनस शलममटेि

“बरोिा ्ाउस”, िीवान िॉकपंग सेंटरचया िागे,

एस.व्ही. रोर, जोगेश्रही (पणचिि), िुंबई

www.bobfinancial.com


