
అత్యంత ముఖ్మ�ైన నిబయంధనలు మరియు షరతులు

మీ పయంట ఉన్నతికి



ప్రియమ�ైన కార్డ్ హో లడ్ర్,

మేము మిమ్మల్ని BOB ఫ�ైనాన్షియల్ సొ ల్యూషన్స్ ల్మిటెడ్ 
(BFSL) కుటుంబాన్కి సావాగతిస్తు నానిము మరియు మీకు 
సేవ చేయడాన్కి మాకు అవకాశం ఇచ్చినంద్కు 
ధనయూవాదాలు.

కింది పేజీలలో మీ క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం “అతయూంత ముఖయూమ�ైన 
న్బంధనలు & షరతులు” (MITC) ఉనానియి. న్బంధనలు 
మరియు షరతులు BFSL యొక్క అభీషాటా న్సారం 
మరియు/లేదా ఎప్పటికప్్పడు ర్గుయూలేటర్లు  జారీ చేసే 
మార్గదర్శకాల పరికారం మారవచ్చి. అటువంటి మార్్పలతో 
నవీకరించబడిన MITC మా వెబ్ స�ైట్ లో అప్ లోడ్ 
చేయబడుతుంది. MITC www.bobfinancial.comలో 
క్డా అంద్బాటులో ఉనానియి.

MITCన్ www.bobfinancial.com లో తెల్యజేయబడిన 
కార్డ్ హో లడ్ర్ ఒప్పందంతో కల్ప్ చదవాల్ మరియు అర్ం 
చేస్కోవాల్.

ఉననితి క్రెడిట్ కార్డ్ యొక్క ఉత్పతితు  లక్షణాలు మరియు 
ముఖయూమ�ైన న్బంధనలు & షరతుల గురించ్ మరిన్ని 
వివరాల కోసం, దయచేస్ మా వెబ్ స�ైట్  
www.bobfinancial.comలో ఉననితి క్రెడిట్ కార్డ్ పేజీన్ 
చూడండి.

మా అతుయూతతుమ సేవల గురించ్ మీకు హామీ ఇస్తు నానిము 
మరియు స్దీర్ఘమ�ైన బాంధయూవయూం కోసం ఎద్ర్ 
చూస్తు నానిము.
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అత్యంత ముఖ్మ�ైన  
నిబయంధనలు మరియు షరతులు

1. ఫీజులు మరియు ఛార్జీలు (BFSL యొక్క సవాంత అభీషాటా న్సారం 
కాలాన్గుణంగా మారవచ్చి)

a)   మొదటి సయంవత్సరయం ఫీజులు & వారిషిక రుసుములు

 ఈ ర్స్ము/ఛారీజీలు కార్డ్ ల రకాలన్ బటిటా  మార్తూ ఉంటాయి. 
క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు  చేసే సమయంలో వరితుంచే ర్స్ము కార్డ్ 
హో లడ్ర్ కు తెల్యజేయబడుతుంది. ఇంకా, వరితుంచే ర్స్ము నేర్గా 
కార్డ్ హో లడ్ర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఖాతాకు ఛార్జీ చేయబడుతుంది మరియు 
బిలులు లో సూచ్ంచబడుతుంది. (“టారిఫ్ ఆఫ్ ఛారీజీలు” విభాగం కిరెంద 
వివరాలు). ఫీజులో ఏవెైనా తగి్గంప్లు లేదా మినహాయింప్లు BFSL 
యొక్క సవాంత అభీషాటా న్సారం అందించబడతాయి.

b)  సర్వీస్ ఛార్జీలు

i.  వరితుంచే రేటలు లో సరీవాస్ ఛారీజీలు, BFSL దావారా కార్డ్ హో లడ్ర్(లు)కి 
అందించబడిన సేవలకు మరియు/లేదా కార్డ్ ఖాతాకు సంబంధించ్ 
చెల్లుంప్లలో జరిగిన డిఫాల్టా  లు/ఆలసాయూల కోసం కార్డ్ హో లడ్ర్ 
చెల్లుంచాల్.

ii. BFSL పరితేయూకంగా ఏదెైనా/అన్ని ఛారీజీలు లేదా ర్స్ములన్ 
కాలాన్గుణంగా మారేచి హకు్కన్ కల్గి ఉంటుంది లేదా ఏదెైనా 
కొతతు  ఛారీజీలు లేదా ర్స్ములన్ పరివేశప�టటావచ్చి, అది 
సముచ్తంగా భావించవచ్చి, ఛారీజీలలో అటువంటి మార్్ప 
గురించ్ కార్డ్ హో లడ్ర్/లకు కనీసం 30 రోజుల ముంద్ నోటీస్ 
జారీ చేయడం దావారా లేదా ఫీజు. పేర్్కనని మార్్పన్ పరితేయూకంగా 
BFSL వెబ్ స�ైట్ దావారా కార్డ్ హో లడ్ర్ లకు సూచ్ంచవచచిన్/
కమ్యూన్కేట్ చేయవచచిన్ స్పషటాం చేయబడింది.

iii) బకాయి మొతతుంప�ై వరితుంచే రేటుతో నెలవారీ పరాి తిపదికన సేవా 
ఛారీజీలు పూరితుగా చెల్లుంచబడే వరకు గడువ్ తేదీలో 
విధించబడతాయి.

iv) సేవా ఛారీజీలు క్డా ప�ర్గుతాయి

a.  కొతతు  కొన్గోళ్లు , మొతతుం బకాయి గడువ్ తేదీలోగా 
చెల్లుంచకపో తే.
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b.  పరిమితిన్ మించ్నప్్పడు - మంజూర్ైన క్రెడిట్ పరిమితిన్ 
మించ్న బకాయిప�ై లేదా రద్దు  చేయబడిన/సర్ండర్ 
చేయబడిన కార్డ్  విషయంలో మొతతుం బకాయి బాయూలెన్స్ ప�ై 
ఛారీజీ వరితుస్తు ంది.

 v) పరితి సేటాట్ మ�ంట్ వయూవధి చ్వరి తేదీన కార్డ్ ఖాతాకు చెల్లుంచాల్స్న 
సేవా ఛారీజీ డెబిట్ చేయబడుతుంది మరియు బిలులు లో 
సూచ్ంచబడుతుంది.

vi) కార్డ్ బకాయిలు పూరితుగా కిలుయర్ అయి్యూ వరకు సరీవాస్ ఛారీజీలు 
విధించబడుతూనే ఉంటాయి.

vii) వరితుంచే సేవా ఛారీజీల కోసం “చారీజీల టారిఫ్” విభాగాన్ని చూడండి.



5

ఛార్జీల టారిఫ్
కాలాన్గుణంగా BOB ఫ�ైనాన్షియల్ సొ ల్యూషన్స్ ల్మిటెడ్ యొక్క సవాంత 
అభీషాటా న్సారం మార్్పకు లోబడి ఉంటుంది. వరితుంచే తాజా రేటులు /ఛారీజీల 
కోసం, దయచేస్ www.bobfinancial.comన్ చూడండి

రుసుములు / ఛార్జీలు పరాా థమిక

మొదటి సయంవత్సరయం 
రుసుము  
(లో విధియంచబడియంది
మొదటి పరాకటన)

జీవితకాలం ఉచ్తం

వారిషిక రుసుము వరితుంచద్

వడ్డ్  రహిత వయూవధి ఇంతకు ముంద్ బకాయి లేనటలుయితే 
20 న్ండి 50 రోజుల వరకు

బకాయి ఉనని కనీస మొతతుం* 5% బాకీ ఉనని బాయూలెన్స్ లేదా `100 
ఏది ఎకు్కవెైతే అది (సాధారణ కార్డ్ ల 
విషయంలో). సకరెమంగా లేన్ చెల్లుంప్ల 
విషయంలో కనీస మొతతుం బకాయిలు 
మారవచ్చి***

ఇతర ఛార్జీలు

ఉననితికి సరీవాస్ ఛారీజీలు నెలకు 1.50% అంటే సంవతస్రాన్కి 
18.00%.

డూప్లు కేట్ బిలులు పరితి బిలులు కు ` 25/-

చెక్ రిటర్ని ఛారీజీలు చెక్ మొతతుంలో 2% లేదా `450, ఏది 
ఎకు్కవెైతే అది

వస్తు వ్లు & సేవల పన్ని 
(GST)

18%## (అన్ని ర్స్ములు, వడ్డ్  & 
ఇతర ఛారీజీలప�ై వరితుస్తు ంది)

క్రెడిట్ పరిమితిన్ మించ్ 
ఉంటే

మంజూర్ైన క్రెడిట్ పరిమితి కంటే & 
అంతకంటే ఎకు్కవ మొతతుంలో 2.5% 
లేదా ` 600, ఏది ఎకు్కవ అయితే 
అది*

కార్డ్ రీపేలు స్ మ�ంట్ ఛారీజీలు ఒకో్క కార్డ్ కు `100/-

ఛార్జీ స్లు ప్ రిటీరివల్ ఛారీజీలు ఒకో్క ఛార్జీ స్లు ప్ కు `250/-
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పరిమితి ప�ంప్దల ర్స్ము లేద్

ఆలసయూ చెల్లుంప్ ఛారీజీలు సేటాట్ మ�ంట్ బాయూలెన్స్ ఛారీజీలు

`100 కంటే తకు్కవ

` 101 న్ండి ` 500

` 501 న్ండి ` 1,000

` 1,001 న్ండి ` 10,000

` 10,001 న్ండి ` 25,000

 ̀25,001 న్ండ ి  ̀50,000

` 50,000 కంటే ఎకు్కవ

ఏవీలేవ్

` 100

` 400

` 600

` 800

` 1,110

` 1,300

* వివరాల కోసం, వెబ్ స�ైట్ న్ చూడండి: www.bobfinancial.com

* GST కాంపో నెంట్ రివర్స్ చేయబడద్. సర్ ఛార్జీ మాఫీకి అర్హత ఉనని ఇంధన 
లావాదేవీలు రివార్డ్ పాయింట్ లన్ పొ ందవ్. ఇంధన సర్ ఛార్జీ రేటు ఇంధన సేటాషన్ 
మరియు వారి కొన్గోలు చేసే బాయూంకుప�ై ఆధారపడి మారవచచిన్ దయచేస్ 
గమన్ంచండి. వాయూపారికి టెరి్మనల్ న్ అందించే కొన్గోలు బాయూంకు దావారా సర్ ఛార్జీ 
విధించబడుతుంది. ఛార్జీ స్లు ప్ ప�ై ఇంధన లావాదేవీ విలువ క్రెడిట్ కార్డ్ సేటాట్ మ�ంట్ కు 
భిననింగా ఉంటుందన్ దయచేస్ గమన్ంచండి, ఎంద్కంటే లావాదేవీ తరావాత 
కొన్గోలు చేస్న బాయూంక్ దాన్ప�ై ఇంధన సర్ ఛార్జీ మరియు GST విధించబడుతుంది

*** చెల్లుంప్న్ చెల్లుంచన్ కాలం  కనీస బకాయి మొతతుం

0 న్ండి 1 నెల వరకు  మొతతుం బకాయిలో 5%

2 న్ండి 3 నెలలవరకు  మొతతుం బకాయిలో 10%

4 న్ండి 6 నెలల వరకు  మొతతుం బకాయిలో 15%

## పరిస్తు తం అమలులో ఉనని పరిభుతవా మార్గదర్శకాల పరికారం

c)  వడ్డీ  రహిత గ్రేస్ పీరియడ్

  లావాదేవీల తేదీన్ బటిటా  వడ్డ్  రహిత గేరెస్ పీరియడ్ 20 న్ండి 50 
రోజుల వరకు ఉండవచ్చి, ఒకవేళ కార్డ్ ప�ై ఇంతకు ముంద్ ఎలాంటి 
బకాయిలు ఉండి ఉండకపో తే.

 ఉదాహరణ:

 అంటే నెలలో 1వ తేదీ బిల్లుంగ్ తేదీన్ కల్గి ఉనని కసటామర్ తన కార్డ్ ప�ై 
ఏప్రిల్ 1 న్ండి ఏప్రిల్ 30 వరకు ఖర్చి చేయవచ్చి, అతన్ బిలులు  మే 
1న జనరేట్ చేయబడుతుంది మరియు అతన్ చెల్లుంప్ గడువ్ తేదీ మే 
20 అవ్తుంది. కాబటిటా  ఏప్రిల్ 14న చేస్న కొన్గోలుకు 37 రోజుల 
వడ్డ్  రహిత గేరెస్ పీరియడ్ ఉంటుంది, అయితే ఏప్రిల్ 20న చేస్న 
కొన్గోలుకు 31 రోజుల వడ్డ్  రహిత గేరెస్ పీరియడ్ ఉంటుంది.
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d)  సేవా ఛార్జీలను లెకికయంచడయం

i)  కార్డ్ లో బకాయి ఉననిటలుయితే, ఏదెైనా సేటాట్ మ�ంట్ వయూవధిలో 
కొన్గోలు కోసం వడ్డ్  రహిత వయూవధి (మరియు ఏదెైనా సంబంధిత 
డెబిట్ ఛార్జీ) వరితుస్తు ంది. మున్పటి సేటాట్ మ�ంట్ వయూవధి (ఏదెైనా 
ఉంటే) ఖాతా దాన్ గడువ్ తేదీ నాటికి పూరితుగా చెల్లుంచబడి 
ఉండాల్.

ii)  కార్డ్ హో లడ్ర్ తన బాయూలెన్స్ న్ పూరితుగా చెల్లుంచక్డదన్ 
ఎంచ్కుంటే, లావాదేవీ జరిగిన తేదీ న్ండి చెల్లుంచన్ EMI 
వాయిదాలతో సహా అన్ని లావాదేవీలప�ై నెలవారీ వడ్డ్  రేటుతో సేవా 
ఛారీజీలు చెల్లుంచబడతాయి, అవి పూరితుగా తిరిగి చెల్లుంచబడే వరకు.

iii)  కార్డ్ ఖాతాలో బకాయి ఉనని బాయూలెన్స్ దాన్ గడువ్ తేదీలోప్ 
పూరితుగా చెల్లుంచబడకపో తే, కొన్గోలు చేస్న రోజు న్ండి (మరియు 
ఏదెైనా సంబంధిత డెబిటెడ్ ఛారీజీ) ఏదెైనా కొతతు  కొన్గోలుప�ై 
(మరియు ఏదెైనా సంబంధిత డెబిటెడ్ ఛారీజీ) సేవా ఛారీజీ 
విధించబడుతుంది. ) చ్వరి సేటాట్ మ�ంట్ వయూవధిలో మొదటి రోజు 
న్ండి కార్డ్ ఖాతాకు మరియు కార్డ్ ఖాతాలోన్ అతుయూతతుమ ఖాతా 
బాయూలెన్స్ కు డెబిట్ చేయబడుతుంది.

iv) రివాలవీయంగ్ క్రేడిట్ ప�ై సేవా ఛార్జీలు: సేవా ఛారీజీలు రోజువారీగా కార్డ్ 
ఖాతాలో బకాయి ఉనని బాయూలెన్స్ (కొన్గోలు బాయూలెన్స్)ప�ై పరిస్తు త 
రోజువారీ శాతం రేటున్ వరితుంపజేయడం దావారా పరితి రోజు చ్వరిలో 
ఉనని బాయూలెన్స్ (కొన్గోలు బాయూలెన్స్) మొతాతు న్కి 
లెకి్కంచబడతాయి.

v)  బకాయి మొత్యంప�ై సేవా ఛార్జీలు : లావాదేవీ తేదీ న్ండి పరిస్తు త 
సేవా ఛారీజీల రేటు 1.50% (సంవతస్రాన్కి 18%) వరకు ఉంటుంది 
మరియు BFSL యొక్క అభీషాటా న్సారం మారవచ్చి.

vi) చెల్లుంప్ గడువ్ తేదీలోగా అతన్/ఆమ� పూరితు బకాయిలన్ 
చెల్లుంచనప్్పడు కార్డ్ హో లడ్ర్ సరీవాస్ ఛారీజీలన్ చెల్లుసాతు ర్.

vii) కింది సందరాభాలలో కార్డ్ హో లడ్ర్ సరీవాస్ ఛారీజీలు చెల్లుంచాల్స్న 
అవసరం లేద్:
 •  పరాి రంభ బాయూలెన్స్ స్నాని.
 •  బకాయి ఉంది మరియు గడువ్తేదీ నాటిక్లాలు  పూరితు 

మొతతుంలో 100% చెల్లుంచబడుతుంది.

ఉదాహరణ:

1. కార్డ్ సేటాట్ మ�ంట్ తేదీ: పరితి నెల 1వ తేదీన. 1 జూలెై మరియు 31 జూలెై 
మధయూ లావాదేవీలు జరిగాయి.

2. జూలెై 25న రూ.1000 రిటెైల్ కొన్గోలు ఉంది. జులెై 1 న్ండి ఎటువంటి 
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మున్పటి బాయూలెన్స్ తీస్కోబడలేద్ అన్ ఊహిసేతు , సేటాట్ మ�ంట్ ఆగస్టా  
1న రూపొ ందించబడుతుంది, ఇంద్లో బకాయి మొతతుం రూ. 1000 లు 
గడువ్ తేదీ ఆగస్టా  20తో సహా చూపబడుతుంది.

i. గడువ్ తేదీలోప్ పూరితు చెల్లుంప్ జరిగితే, ఎటువంటి సేవా ఛారీజీలు 
విధించబడవ్.

ii.  ఖాతాలో చెల్లుంప్ చేయనటలుయితే లేదా చెల్లుంచ్న చెల్లుంప్ కనీస 
బకాయి కంటే తకు్కవగా ఉంటే, లావాదేవీ తేదీ న్ండి కంప�నీ ఇలా 
ఛార్జీ చేస్తు ంది: @ 1.50% సేవా ఛారీజీ + రూ. 400 ఆలసయూ చెల్లుంప్ 
ఛారీజీలు. కాబటిటా  బకాయిలు రూ. 1000 + రూ. 18.74 (జూలెై 25 
న్ండి రూ. 1000ప�ై 3.25% సరీవాస్ ఛారీజీలు) + రూ. 400 + రూ. 
9.37 + రూ. 9.37 (SGST @9% + CGST @9% = మొతతుం 18% 
GST వరితుస్తు ంది) = రూ. 1437.48 దీన్ కోసం కార్డ్ హో లడ్ర్ స�ప�టాంబర్ 1 
నాటి బిలులు లో అంద్కుంటార్.

iii. కనీస చెల్లుంప్ అయితే రూ. 100 (కన్షటా చెల్లుంప్ మొతతుం మొతతుం 
బకాయిలోలు  5% లేదా రూ. 100/- ఏది ఎకు్కవెైతే అది) ఆగస్టా 11న 
(గడువ్ తేదీలోప్) బకాయిలు రూ. 1000- రూ. 100 = రూ. 900 
+ రూ. 17.70 (జూలెై 25 న్ండి ఆగస్టా  10 వరకు 17 రోజుల పాటు 
రూ. 1000ప�ై సరీవాస్ ఛారీజీలు @ 1.50% & ఆగస్టా 11-31 న్ండి 21 
రోజుల పాటు రూ. 900ప�ై సరీవాస్ ఛారీజీలు @ 1.50%) + రూ. 8.85 + 
రూ. 8.85 (SGST @ 9% + CGST @ 9% = మొతతుం 18% GST 
వరితుస్తు ంది)= రూ. 935.4 దీన్ కోసం కార్డ్ హో లడ్ర్ స�ప�టాంబర్ 1 నాటి 
బిలులు న్ సీవాకరిసాతు ర్.

e)   ఆలస్ చెల్లయంపు ఛార్జీలు (డిఫాల్ట్  అయితే ఛార్జీలు) : చెల్లుంప్ గడువ్ 
తేదీలోగా చెల్లుంచాల్స్న కనీస మొతతుం చెల్లుంచకపో తే వరితుస్తు ంది. గడువ్ 
తేదీకి లేదా అంతకు ముంద్ కార్డ్ ఖాతాలో కిలుయర్ ఫండ్స్ క్రెడిట్ 
చేయబడాల్. (“టారిఫ్ ఆఫ్ ఛారీజీలు’ విభాగం కిరెంద వివరాలు).

పరిమితిని మియంచిన ఛార్జీల లెకికయంపు
కార్డ్ ఖాతాలో ఉనని బకాయి, ఏ సమయంలోనెైనా క్రెడిట్ పరిమితిన్ 
మించక్డద్, లేన్ పక్షంలో మంజూర్ైన క్రెడిట్ పరిమితి కంటే అదనంగా 
2.5% అదనంగా వసూలు చేయబడుతుంది.

2.  క్రేడిట్ పరిమితులు
a. నెలవారీ బిలులు లప�ై క్రెడిట్ పరిమితి మరియు అంద్బాటులో ఉనని 

క్రెడిట్ పరిమితి క్డా చూపబడతాయి. BFSL తన అభీషాటా న్సారం 
మరియు/లేదా కార్డ్ హో లడ్ర్ అభయూర్న మేరకు, ఎప్పటికప్్పడు క్రెడిట్ 
పరిమితిన్ సవరించవచ్చి.
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b. ముందస్తు  నోటీస్ లేకుండా, ఏ కారణంతో లేదా లేకుండా కార్డ్ 
హో లడ్ర్ కు అంద్బాటులో ఉనని క్రెడిట్ పరిమితిన్ రద్దు  చేయడాన్కి, 
సస�్పండ్ చేయడాన్కి లేదా తగి్గంచడాన్కి BFSL హకు్కన్ కల్గి ఉంది.

c. కార్డ్ హో లడ్ర్ యొక్క క్రెడిట్ యోగయూత క్్ణించ్న సందరభాంలో కార్డ్ 
హో లడ్ర్ యొక్క క్రెడిట్ పరిమితి సవాయంచాలకంగా రద్దు  
చేయబడుతుంది.

d. కార్డ్ ఖాతాలో బకాయి ఉననివి ఎప్్పడెైనా క్రెడిట్ పరిమితిన్ 
మించక్డద్, విఫలమ�ైతే పరిమితిన్ మించ్న ఛారీజీలు వరితుసాతు యి / 
కార్డ్ బాలు క్ కావడాన్కి క్డా దారితీయవచ్చి.

e. ఒకవేళ కార్డ్ హో లడ్ర్ నెలవారీ బిలులు ల పరికారం చెల్లుంచాల్స్న మొతాతు న్కి 
మించ్ చెల్లుంచ్న సందరభాంలో, కార్డ్ హో లడ్ర్ క్రెడిట్ బాయూలెన్స్ ప�ై వడ్డ్ కి 
అర్్హ లు కాద్ మరియు తద్పరి చెల్లుంచాల్స్న మొతాతు న్కి అదే 
సర్దు బాటు చేయబడుతుంది.

f. కార్డ్ ఖాతా యొక్క కాలాన్గుణ సమీక్షలో, BFSL కసటామర్ న్ అదే / 
తగి్గంచ్న పరిమితితో కొనసాగించడాన్కి అన్మతించే హకు్కన్ కల్గి 
ఉంది. తమ పరిమితులన్ మ�ర్గుపరచాలన్ కోర్కునే కసటామర్ లు 
BFSLకి వరాి స్, అవసరమ�ైన పతరాి లన్ అందించడం దావారా అలా 
చేయవచ్చి. BFSL తన సవాంత అభీషాటా న్సారం ఎటువంటి కారణాలు/
కలురిఫ్కేషన్ లన్ కేటాయించకుండా పరిమితిన్ ప�ంచవచ్చి/
కాకపో వచ్చి.

g. అయందుబాటులో ఉన్న క్రేడిట్ పరిమితి: కార్డ్ ప�ై కేటాయించ్న క్రెడిట్ 
పరిమితి న్ండి క్రెడిట్ కార్డ్ ప�ై పరిస్తు త బకాయిన్ తీస్వేయడం దావారా 
అంద్బాటులో ఉనని క్రెడిట్ పరిమితి తీస్కోబడుతుంది. సేటాట్ మ�ంట్ 
జనరేషన్ సమయంలో అంద్బాటులో ఉనని క్రెడిట్ పరిమితి నెలవారీ 
క్రెడిట్ కార్డ్ సేటాట్ మ�ంట్ లో భాగంగా అందించబడుతుంది.

h. కార్డీ పునరుద్ధరణ: కార్డ్ హో లడ్ర్ అభయూరి్ంచకపో తే, BFSL గడువ్ 
ముగిస్న తరావాత, ఎక్కడ మినహా కార్డ్ న్ ప్నర్ద్ధరించాల్.

i) ఖాతా న్రవాహణ సంతృప్తు కరంగా లేదన్ గురితుంచబడింది.

ii) క్రెడిట్ బ్యూరో పరికారం క్రెడిట్ చరితరి అసంతృప్తు కరంగా ఉననిటులు  
కన్గ్నబడింది.

iii) బకాయిలు ఎకు్కవగా ఉనానియి.

iv) సంపరిదింప్ వివరాలు మరియు/లేదా KYC వివరాలు కార్డ్ హో లడ్ర్ 
దావారా అప్ డేట్ చేయబడవ్.

v) కార్డ్ బాలు క్ చేయబడిన స్్తిలో ఉంది.
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vi) ప్నర్ద్ధరణ గడువ్ తేదీ న్ండి గత 1 సంవతస్రంలో కార్డ్ 
ఖాతాలో ఎటువంటి లావాదేవీ జరగలేద్.

vii) ఇప్పటికే ఉనని క్రెడిట్ కార్డ్ వేరియంట్ న్ల్ప్వేయబడిన 
సందరభాంలో ప్నర్ద్ధరణ/తిరిగి జారీ చేసే సమయంలో ఇప్పటికే 
ఉనని క్రెడిట్ కార్డ్ న్ ఇతర క్రెడిట్ కార్డ్ వేరియంట్ కి అప్ గేరెడ్ 
చేయడాన్కి/మారేచి హకు్క BFSLకి ఉంది.

3. ఉదేదేశయం మరియు ఉపయోగయం
a. న్బంధనలు లేదా వరితుంచే చటటాం దావారా న్షేధించబడిన ఏ పరియోజనం 

కోసం కార్డ్ ఉపయోగించబడద్.

b. కార్డ్ వయూకితుగత ఉపయోగం కోసం మాతరిమే ఉపయోగించాల్ మరియు 
ఏదెైనా వాయూపారం లేదా వాణిజయూ కారయూకలాపాలకు న్ధ్ల కోసం కాద్.

c. ఇంటర్నిట్ టేరిడింగ్ పో రటాల్స్ దావారా విదేశీ మారకప్ వాయూపారం 
అన్మతించబడద్. ఏదెైనా ఉలలు ంఘనలు లేదా పాటించడంలో 
విఫలమ�ైన సందరభాంలో, పరిస్తు త చటాటా ల పరికారం కార్డ్ హో లడ్ర్ జరిమానా 
చరయూకు బాధయూత వహిసాతు ర్.

d. కిరెపోటా కర్నీస్కి పరిమితం కాకుండా చటటాం దావారా న్షేధించబడిన 
వస్తు వ్ల కొన్గోలు కోసం కార్డ్ ఉపయోగించబడద్.

e. క్రెడిట్ కార్డ్ భారతదేశంలో ఉపయోగించడాన్కి మాతరిమే చెలులు తుంది.

f. క్రెడిట్ ఎఐ ఫ్న్ టెక్ ప�ైవైేట్ ల్మిటెడ్ తో కోలు జ్ ల్ప్ పో రి గారె మ్ దావారా 
దేశీయ POS ఆఫ్ లెైన్ లావాదేవీల కోసం మాతరిమే క్రెడిట్ కార్డ్ 
యాకిటావేట్ చేయబడుతుంది. క్రెడిట్ ఐ ఫ్న్ టెక్ ప�ైవైేట్ ల్మిటెడ్ కు నేర్గా 
అన్సంధాన్ంచబడిన ర్ైతు ఉత్పతితుదార్ల కంప�నీల దావారా 
వయూవసాయ ఇన్ ప్ట్ ల కొన్గోళలు  ఫ�ైనాన్స్ంగ్ కోసం అర్హత కల్గిన 
విన్యోగదార్లకు కార్డ్ లు అంద్బాటులో ఉంచబడతాయి. 

4. బిల్లయంగ్ - బిల్లయంగ్ సేట్ట్ మ�యంట్
a.  BFSL నెలవారీ బిల్లుంగ్ స�ైకిల్ న్ అన్సరిస్తు ంది మరియు దరఖాస్తు  

పరికిరెయ సమయంలో మా ఒప్పందం పరికారం నెలకు ఒకసారి మీ 
నమోదిత ఇమ�యిల్ IDకి ఈబిల్ న్ పంప్తుంది. eBill ఆ చకరెంలో 
చేస్న లావాదేవీలు మరియు/లేదా చెల్లుంప్ల వివరాలన్ కల్గి 
ఉంటుంది. BFSL రికార్డ్ లలో అప్ డేట్ చేయబడిన పరాి ధానయూ 
మ�యిల్ంగ్ చ్ర్నామాకు బిల్లుంగ్ సేటాట్ మ�ంట్ యొక్క హార్డ్ కాపీ నెలకు 
ఒకసారి పంపబడుతుంది. కార్డ్ ఖాతాకు సంబంధించ్న అన్ని SMSలు 
BFSL రికార్డ్ లలో నవీకరించబడిన నమోదిత మొబ�ైల్ నంబర్ కు 
పంపబడతాయి.
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b. ఈబిలులు  తేదీ పరితి నెల 1వ తేదీ మరియు గడువ్ తేదీ అదే నెల 20వ 
తేదీ. ఈబిల్ రసీద్ పొ ందనంద్న, ఈ ఒప్పందం పరికారం కార్డ్ హో లడ్ర్ 
అతన్/ఆమ� బాధయూతలు మరియు బాధయూతల న్ండి విముకితు పొ ందర్ 
మరియు గడువ్ తేదీలోప్ కార్డ్ ప�ై బకాయి ఉనని బాయూలెన్స్ న్ 
చెల్లుంచడాన్కి కార్డ్ హో లడ్ర్ మాతరిమే బాధయూత వహిసాతు డు.

c. SMS అలర్టా ల కోసం, కార్డ్ హో లడ్ర్ సీవాయ-ధృవీకరించబడిన ఫో టో ID 
పూరూ ఫ్ కాపీతో పాటు crm@bobfinancial.comకి ఇ-మ�యిల్ పంపడం 
దావారా BFSLతో మొబ�ైల్ నంబర్ న్ అప్ డేట్ చేయాల్. https://
online.bobcards.comలో కార్డ్ న్ నమోద్ చేస్కుననిప్్పడు కార్డ్ 
హో లడ్ర్ క్డా బిల్లుంగ్ సేటాట్ మ�ంట్ న్ డౌన్ లోడ్ చేస్కోవచ్చి.

d.  న్రిదుషటా  అభయూర్నప�ై డూప్లు కేట్ నెలవారీ బిలులు లు BFSL దావారా 
అందించబడతాయి. వరితుంచే డూప్లు కేట్ బిలులు  ఛారీజీలు తద్పరి బిలులు లో 
డెబిట్ చేయబడతాయి.

e. కనీస బకాయిలు: BFSL కనీసం కనీస బకాయిల సాధారణ చెల్లుంప్కు 
లోబడి రివాల్వాంగ్ క్రెడిట్ సౌకరాయూన్ని అందిస్తు ంది. బిలులు లో సూచ్ంచ్న 
విధంగా మొతతుం లేదా కన్షటా బకాయి మొతతుం చెల్లుంప్ గడువ్ తేదీకి 
లేదా అంతకు ముంద్ చెల్లుంచాల్. బిలులు లు/సేటాట్ మ�ంట్ లన్ 
ఇ-మ�యిల్ లో క్డా సీవాకరించవచ్చి.

f. చెల్లుంప్ గడువ్ తేదీలోగా చెల్లుంచాల్స్న కనీస మొతాతు న్ని 
చెల్లుంచనటలుయితే, క్రెడిట్ సద్పాయం యొక్క ఉపసంహరణ లేదా 
సస�్పనషిన్ (తాతా్కల్కంగా లేదా శాశవాతంగా అయినా) కార్డ్ హో లడ్ర్ కు 
బాధయూత వహిస్తు ంది. BFSL తన సవాంత అభీషాటా న్సారం క్రెడిట్ కార్డ్ 
లావాదేవీన్ గౌరవించవదదున్ వాయూపార సంస్కు సూచ్ంచవచ్చి.

g. చెల్లుంప్ గడువ్ తేదీకి ముందే కార్డ్ హో లడ్ర్ బకాయి ఉనని కనీస 
మొతతుం/ బకాయి ఉనని మొతతుం మొతతుం కంటే ఎకు్కవ చెల్లుంచవచ్చి. 
బిల్లుంగ్ వయూవధిలో ఒకటి కంటే ఎకు్కవసార్లు  చెల్లుంప్లు చేయవచ్చి.

h. పాక్ిక చెల్లుంప్ సందరభాంలో, చెల్లుంచవలస్న మిగిల్న బకాయి మొతతుం 
తద్పరి నెలకు తరల్ంచబడుతుంది, ఇది పూరితు మరియు చ్వరి 
చెల్లుంప్ తేదీ వరకు సేవా ఛారీజీలు మరియు పన్నిలన్ ఆకరిషిస్తు ంది.

i. చెల్లయంపు విధానయం: చెల్లుంప్న్ డిమాండ్ డరాి ఫ్టా , చెకు్క లేదా నగద్ 
(బాయూంక్ ఆఫ్ బరోడా శాఖలలో మాతరిమే) లేదా ఆన్ లెైన్ లో బిల్ డెస్్క 
(NEFT/RTGS/ IMPS 16 అంక్ల క్రెడిట్ కార్డ్ నంబర్ న్ పేర్్కనడం) 
దావారా చెల్లుంచవచ్చి. బాయూంక్ ఆఫ్ బరోడా కసటామర్లు  ఇ-బాయూంకింగ్/M 
కనెక్టా+ దావారా చెల్లుంచవచ్చి. అవ్ట్ సేటాషన్ చెక్/డరాి ఫ్టా  లు 
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సీవాకరించబడితే, పరాి స�స్ంగ్ ఫీజులన్ ఆకరిషించవచ్చి, వీటిన్ నోటీస్ 
లేకుండా బాయూంక్ తన సవాంత అభీషాటా న్సారం ఛార్జీ చేయవచ్చి. కార్డ్ 
హో లడ్ర్లు  బాయూంక్ ఆఫ్ బరోడా బరాి ంచ్ లలో ఏదెైనా చెల్లుంప్న్ డిపాజిట్ 
చేయవచ్చి.

j. చెక్ న్ అగౌరవపరిచే పక్షంలో, నోటీస్ లేకుండానే కార్డ్ అధికారాలు 
న్ల్ప్వేయబడవచ్చి/ముగింప్ చేయబడవచ్చి మరియు ఛారీజీల 
టారిఫ్ లో పేర్్కనని విధంగా చెక్ రిటర్ని ఛారీజీలు, పరిస్తు త ధరల పరికారం 
BFSL యొక్క సవాంత అభీషాటా న్సారం కార్డ్ ఖాతాకు విధించబడతాయి. 
ఏదెైనా తగిన చటటాపరమ�ైన చరయూన్ పరాి రంభించే హకు్కన్ క్డా BFSL 
కల్గి ఉంది.

k. కేటాయింప్లు: కార్డ్ హో లడ్ర్లు  చేస్న చెల్లుంప్లు EMI (సమానమ�ైన 
నెలవారీ వాయిదాలు), పన్నిలు, ర్స్ము మరియు ఇతర ఛారీజీలు, 
ఫ�ైనాన్స్ ఛారీజీలు, నగద్ ఉపసంహరణ మరియు రిటెైల్ విన్యోగం 
కరెమంలో కేటాయించబడతాయి. 

l. బిల్/కమ్యూన్కేషన్ ల రసీద్లు కరెమం తప్పకుండా మరియు 
సకాలంలో అందేలా చూస్కోవడాన్కి కార్డ్ హో లడ్ర్ వెంటనే 
డాకుయూమ�ంటరీ ర్జువ్తో పాటు బిల్లుంగ్ చ్ర్నామా లేదా సంపరిదింప్ 
నంబర్ లలో ఏదెైనా మార్్పన్ వెంటనే తెల్యజేయాలన్ సూచ్ంచార్. 
కొతతు  చ్ర్నామా BFSLకి తెల్యజేయబడితే మరియు BFSL న్ండి 
ధృవీకరణ పొ ందినటలుయితే తప్ప, కార్డ్  యొక్క తప్్ప డెల్వరీ 
కారణంగా ఉత్పననిమయి్యూ ఏదెైనా / అన్ని ద్రివాన్యోగాన్కి కార్డ్ 
హో లడ్ర్ మాతరిమే బాధయూత వహిసాతు డు.

m. కార్డ్ ఖాతాకు చెల్లుంప్ కిరెంది మారా్గ లలో దేన్లోనెైనా చేయవచ్చి

i) బాయూంక్ ఆఫ్ బరోడా శాఖలో నేర్గా చెల్లుంప్.

ii) ఆటో డెబిట్ సూచనలు (బాయూంక్ ఆఫ్ బరోడా కసటామరలుకు మాతరిమే).

iii) ఆన్ లెైన్ చెల్లుంప్ అంటే బిలులు  డెస్్క/ వీసా మనీ టరాి న్స్ ఫర్/ నెట్ 
బాయూంకింగ్/ NEFT/ RTGS/ IMPS/ ఇన్ సాటా పే మొదలెైనవి.

 చెకు్క/డరాి ఫ్టా  “బాయూంక్ ఆఫ్ బరోడా కార్డ్ నంబర్ XXXX XXXX XXXX 
XXXX”కి చెల్లుంచాల్. కార్డ్ హో లడ్ర్లు  వారి పేర్ & సంపరిదింప్ నంబరలున్ 
పేర్్కనాలన్ సూచ్ంచార్. చెక్/డిమాండ్ డరాి ఫ్టా  వెన్క వెైప్.

5.  బిల్లయంగ్ వివాదాలు
a. సేటాట్ మ�ంట్ న్ రూపొ ందించ్న తేదీ న్ండి 15 రోజులలోప్ లేదా 

లావాదేవీ తేదీ న్ండి 45 రోజులలోప్ ఏవెైనా వయూతాయూసాలు/అకరెమాలు 
ఉంటే BFSL దృష్టాకి తీస్కువసేతు  తప్ప సేటాట్ మ�ంట్ లోన్ అన్ని 
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విషయాలు సర్ైనవిగా మరియు కార్డ్ హో లడ్ర్ ఆమోదించబడినటులు గా 
పరిగణించబడతాయి 

b. వయూకితుగత కేస్ల మ�రిట్ ల ఆధారంగా మరియు BFSL యొక్క పూరితు 
మరియు అంతిమ సంతృప్తు కి తగిన విచారణ తరావాత ఏదెైనా జరిగితే 
సరిదిదదుడాన్ని కల్గి ఉండే అవసరమ�ైన చరయూ. BFSL న్రవాహించే 
పరిశోధనలు కార్డ్ హో లడ్ర్ ప�ై తుది మరియు కటుటా బడి ఉంటాయి.

c. ప�ైన పేర్్కనని వయూవధి తరావాత లేవనెతితున వివాదాలు, BFSL యొక్క 
సవాంత అభీషాటా న్సారం అంగీకరించబడతాయి.

d. ప�ండింగ్ లో ఉనని క్లుయిమ్ ఉన్కి లేదా కార్డ్ హో లడ్ర్ మరియు BFSL 
మధయూ వివాదం కారణంగా మాతరిమే బకాయిలన్ కిలుయర్ చేసే బాధయూత 
పరిభావితం కాద్.

6.  డిఫాల్ట్  మరియు రిపో రిట్యంగ్
a)  చెల్లుంప్ గడువ్ తేదీలోగా కనీస మొతాతు న్ని చెల్లుంచనటలుయితే, కార్డ్ 

బాలు క్ చేయబడుతుంది మరియు అవసరమ�ైన చెల్లుంప్ రసీద్ తరావాత 
మాతరిమే అన్ బాలు క్ చేయబడుతుంది. BFSL ముందస్తు  నోటీస్ 
లేకుండా తన సవాంత అభీషాటా న్సారం కార్డ్ సద్పాయాన్ని 
ఉపసంహరించ్కునే లేదా క్రెడిట్ పరిమితిన్ తగి్గంచే హకు్కన్ కల్గి 
ఉంది. కార్డ్ బకాయిలు చెల్లుంచన్ పక్షంలో, BFSL క్రెడిట్ కార్డ్ న్ రద్దు  
చేయవచ్చి మరియు బకాయిలు చెల్లుంచ్న తరావాత క్డా దాన్న్ 
ప్నర్ద్ధరించకపో వచ్చి.

b. చెల్లుంప్ గడువ్ తేదీలోగా కార్డ్ హో లడ్ర్ కనీసం కనీస మొతతుం 
బకాయిలన్ చెల్లుంచకపో తే, RBI దావారా అధికారం పొ ందిన క్రెడిట్ 
ఇన్ఫరే్మషన్ కంప�నీలకు (CICలు) నెలవారీ సమర్పణలలో కార్డ్ 
న్వేదించబడుతుంది (బకాయిపడిన రోజులు). కార్డ్ సభుయూడు బాయూంక్ కు 
చెల్లుంచాల్స్న బకాయిలు లేదా బకాయిలు ఇంకా మిగిల్ ఉంటే, కార్డ్ 
హో లడ్ర్ పరిస్తు త పరిమాణం పరికారం మరియు వరితుంచే న్బంధనలు/
చటాటా ల పరికారం అవసరమ�ైన విధంగా RBI లేదా ఏదెైనా ఇతర అధికార 
సంస్కు న్వేదించాల్. అవసరమ�ైన చెల్లుంప్ జరిగితే, CICలకు తద్పరి 
నెలవారీ రిపో రిటాంగ్ లో రికార్డ్ తదన్గుణంగా నవీకరించబడుతుంది.

c. కార్డ్ హో లడ్ర్ మరణం/శాశవాత ఇన్-క్పాస్టెన్స్ విషయంలో, మొతతుం 
బకాయిలు (బిల్ చేయన్ లావాదేవీలతో సహా) తక్షణమే 
చెల్లుంచబడతాయి మరియు BFSLకి చెల్లుంచబడతాయి. క్రెడిట్ కార్డ్ 
ఖాతాలో ఏదెైనా బాకీ ఉంటే అది మరణించ్న కార్డ్ హో లడ్ర్ యొక్క 
వారస్లు, లబి్ధదార్లు, చటటాపరమ�ైన వారస్లు, ఎసేటాట్, అస�ైన్ ల 
న్ండి చటటాబద్ధంగా కటుటా బడి మరియు తిరిగి పొ ందదగినది.
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7.  డిఫాల్ట్  మరియు ఆరిబిట్రాషన్ కా్ల జ్ సయందర్యంలో రికవర్
a) డిఫాల్టా  సందరభాంలో (చెల్లుంప్ గడువ్ తేదీలోగా కనీస మొతతుం 

చెల్లుంచబడకపో తే లేదా కార్డ్ హో లడ్ర్ ఒప్పందంలోన్ ఏదెైనా న్బంధనన్ 
ఉలలు ంఘిసేతు ), కార్డ్ హో లడ్ర్ కు సందర్శన దావారా క్రెడిట్ కార్డ్ ఖాతాలో 
ఏదెైనా బకాయి ఉనని దాన్ గురించ్ రిమ�ైండర్ పంపబడుతుంది, పో స్టా , 
ఫాయూక్స్, టెల్ఫో న్, ఇ-మ�యిల్, SMS సందేశం మరియు/ లేదా సేకరణ 
పరియోజనం కోసం న్యమించబడిన మ్డవ పారీటాల దావారా రిమ�ైండ్ 
చేయడాన్కి, ఫాలో-అప్ చేయడాన్కి మరియు బకాయిలన్ వసూలు 
చేయడాన్కి.

b) పరిస్తు త చటటాం పరికారం BFSLకి లభించే హకు్కలకు ఎటువంటి 
పక్షపాతం లేకుండా, కార్డ్ హో లడ్ర్ ఒప్పందం/ MITCకి సంబంధించ్ 
ఉత్పననిమయి్యూ పారీటాల మధయూ దాన్ జీవనోపాధి సమయంలో లేదా ఆ 
తరావాత ఏ సమయంలోనెైనా తలెతేతు  వయూతాయూసాలు మరియు/లేదా 
క్లుయిమ్ లు/బకాయిలతో సహా అన్ని వివాదాలకు పరిమితం కాకుండా. 
/ కార్డ్ జారీ మొదలెైనవి, ఆరిబిటేరిషన్ మరియు రాజీ చటటాం, 1996 
యొక్క న్బంధనలకు అన్గుణంగా మధయూవరితుతవాం దావారా 
పరిష్కరించబడతాయి మరియు పరిస్తు తాన్కి అమలులో ఉనని దాన్ 
తద్పరి చటటాబద్ధమ�ైన సవరణ లేదా ప్నరినిరి్మంచడం మరియు 
పరస్పరం న్యమించబడిన ఏక్ైక మధయూవరితు దావారా 
న్రవాహించబడుతుంది. .

c) మధయూవరితుతవాం కోసం నోటీస్ వచ్చిన తేదీ న్ండి 30 రోజులలోప్ 
మధయూవరితు న్యామకం కోసం కార్డ్ హో లడ్ర్ న్ండి ఎటువంటి స్ఫార్స్ 
లేనటలుయితే, ఏక్ైక మధయూవరితు కోసం BFSL దావారా స్ఫార్స్ చేయబడిన 
నామినేషన్ ఆమోదించబడినటులు  పరిగణించబడుతుంది.

d) ఆరిబిటేరిషన్ అండ్ కన్స్ల్యి్షన్ యాక్టా, 1996 పరికారం ముంబ�ైలోన్ 
ఒక వేదిక వదదు  ఆరిబిటేరిషన్ పొ రి సీడింగ్ లు ఆంగలుంలో 
న్రవాహించబడతాయి.

e) మధయూవరితు న్ర్ణయం అంతిమమ�ైనది మరియు కటుటా బడి ఉంటుంది పారీటాల 
మీద.

f) కార్డ్ బకాయి చెల్లుంప్లో డిఫాల్టా  అయినటలుయితే, BFSL, అయితే వీటికి 
మాతరిమే పరిమితం కాకుండా, కార్డ్ ఖాతా(ల)ప�ై తనకు అంద్బాటులో 
ఉనని అన్ని ఇతర పరిషా్కరాలన్ అన్సరించడమే కాకుండా 
చటటాపరమ�ైన ఆశరెయం పొ ందే హకు్కన్ కల్గి ఉంది. భ్మి యొక్క 
చటటాం యొక్క చటరిం.
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8.   కారుడీ  రదుదే /ఉపసయంహరణ
a) కార్డ్ హో లడ్ర్ BFSL యొక్క కసటామర్ సపో ర్టా కి వరాి తపూరవాక నోటీస్ 

పంపడం దావారా ఏ సమయంలోనెైనా ఒప్పందాన్ని ముగించవచ్చి 
(కసటామర్ సపో ర్టా చూడండి). అయితే, అన్ని బకాయిల పూరితు కిలుయర్న్స్ 
తరావాత మాతరిమే కార్డ్ ఖాతా మ్స్వేయబడుతుంది.

b) BFSL క్రెడిట్ కార్డ్ న్ నోటీస్తో లేదా నోటీస్ లేకుండా మరియు 
ఎటువంటి కారణం చూపకుండా రద్దు  చేయడం దావారా ఎప్్పడెైనా 
ఒప్పందాన్ని ముగించవచ్చి.

c) కార్డ్ ఖాతాలో ఉనని బకాయి మొతతుం, అలాగే ఏవెైనా బకాయి ఉనని 
కార్డ్ లావాదేవీల మొతతుంతో పాటు, ఇంకా ఖాతాకు ఛార్జీ చేయబడలేద్, 
తక్షణమే బకాయి అవ్తుంది మరియు ఏదెైనా ఒప్పందాన్ని సస�్పండ్ 
చేయడం/ముగింప్ప�ై పూరితుగా BFSLకి చెల్లుంచాల్. కారణాలు. కార్డ్ 
హో లడ్ర్ నెలవారీ సేటాట్ మ�ంట్ లన్ సీవాకరించడం కొనసాగించవచ్చి, ఇది 
బకాయి ఉననిటలుయితే, కార్డ్ ఖాతా మ్స్వేయబడిన తరావాత క్డా 
అసలు బాకీన్ పరితిబింబిస్తు ంది.

d) కార్డ్ హో లడ్ర్ బాయూంక్ ఆఫ్ బరోడా గ్రె ప్ కంప�నీలలో ఏదెైనా డిఫాల్టా  లో 
ఉననిటులు  తేల్తే, కార్డ్ మ్స్వేత/తొలగింప్/రద్దు  చేస్న తరావాత 
క్డా, నో అబ�జీక్షన్ సరిటాఫ్కేట్ (NOC)న్ న్ల్ప్వేసే హకు్క BFSLకి 
ఉంది.

9. కార్డీ పో గొటుట్ కోబడడయం / దొయంగతనయం / దురివీనియోగయం
i) కార్డ్ హో లడ్ర్ వెంటనే కార్డ్ న్ https://online.bobcards.com దావారా 

బాలు క్ చేయాల్ (పో రటాల్ యాక్స్స్ కోసం ఇప్పటికే రిజిసటార్ అయి ఉంటే) 
లేదా 1800 225 100కి కాల్ చేయండి లేదా మీ రిజిసటార్డ్ మొబ�ైల్ 
నంబర్ దావారా +91 9323803935లో BLOCK < క్రెడిట్ కార్డ్ 
నంబర్> అన్ SMS చేయండి. లేదా crm@bobFinancial.comకు 
ఇమ�యిల్ చేయండి మరియు క్రెడిట్ కార్డ్ యొక్క నషటాం/దొంగతనం/ 
ద్రివాన్యోగం/చెల్లుంచబడనప్్పడు రిపో ర్టా చేయండి, తదావారా కార్డ్ 
వెంటనే బాలు క్ చేయబడుతుంది.

ii) కార్డ్ కోలో్పవడాన్ని BFSLకి న్వేదించే సమయాన్కి ముంద్ కార్డ్ ప�ై 
జరిగిన ఏదెైనా లావాదేవీలకు BFSL బాధయూత వహించద్ లేదా బాధయూత 
వహించద్ మరియు దాన్కి కార్డ్ హో లడ్ర్ పూరితుగా బాధయూత వహించాల్.

iii) కార్డ్ పో యిన లేదా దొంగతనం గురించ్ BFSLకి తెల్యజేయడంతో 
పాటు, కార్డ్ హో లడ్ర్ తప్పన్సరిగా క్రెడిట్ కార్డ్(లు) దొంగతనం గురించ్ 
పో లీస్లకు న్వేదించాల్ మరియు FIR నమోద్ చేయాల్.
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iv) అయితే, ఎవర్ైనా కార్డ్ లేదా ప్న్ న్ కార్డ్ హో లడ్ర్ సమ్మతితో పొ ంది 
ద్రివాన్యోగం చేస్నప్్పడు, అన్ని నషాటా లకు కార్డ్ హో లడ్ర్ బాధయూత 
వహిసాతు డు.

v) రీపేలు స్ మ�ంట్ కార్డ్ పొ ందడాన్కి, కార్డ్ హో లడ్ర్ crm@bobfinancialకి 
ఇమ�యిల్ అభయూర్నన్ పంపాల్. com.

10. వెల్ల డియంపు
a) BFSL RBIచే అధికారం పొ ందిన క్రెడిట్ ఇన్ఫరే్మషన్ కంప�నీలతో 

(CICలు) టెైఅప్ చేయబడింది మరియు పరిస్తు త బాయూలెన్స్, క్రెడిట్ 
కార్డ్ తో అన్సంధాన్ంచబడిన ఋణాలు / EMI సౌకరాయూలు 
(అంద్బాటులో ఉంటే), క్రెడిట్ కార్డ్ ప�ై బకాయి ఉనని బాయూలెన్స్ తో సహా 
క్రెడిట్ సమాచారాన్ని పంచ్కుంటుంది. క్రెడిట్ ఇన్ఫరే్మషన్ కంప�నీస్ 
(ర్గుయూలేషన్) చటటాం, 2005 పరికారం, నెలవారీ పరాి తిపదికన ఈ 
సంస్లతో జనాభా వివరాలతో పాటు ర్ణం, చెల్లుంప్ చరితరి 
మొదలెైనవి. CICలు వాసతువ క్రెడిట్ సమాచారాన్ని మాతరిమే 
అందిసాతు యి మరియు క్రెడిట్ ఇవావాలా వదాదు  అనేదాన్కి సంబంధించ్ 
ఎలాంటి అభిపరాి యం, సూచన లేదా వాయూఖయూన్ అందించవ్

b) ఇక్కడ ఏమి ఉననిప్పటికీ, ఏ సమయంలోనెైనా కార్డ్ హో లడ్ర్ కు సవాతంతరి 
CIC జారీ చేస్న క్రెడిట్ రేటింగ్/రిపో ర్టా కు BFSL బాధయూత వహించద్.

c) అవసరమ�ైన బకాయిలన్ సకాలంలో చెల్లుంచడం దావారా మంచ్ క్రెడిట్ 
చరితరిన్ న్రవాహించడం కార్డ్ హో లడ్ర్ కు ఉతతుమమ�ైనది. డిఫాల్టా  వివరాలు 
CICల వదదు  క్డా అంద్బాటులో ఉంటాయి, ఇది కార్డ్  హో లడ్ర్ 
యొక్క క్రెడిట్ యోగయూతన్ పరిభావితం చేస్తు ంది.

d) BFSL ఇంతకు ముంద్ చెలలున్ వివాదంగా స్పషటాం చేస్న బిల్లుంగ్ 
వివాదాన్ని కార్డ్ హో లడ్ర్ లేవనెతితున సందరభాంలో లేదా కట్-ఆఫ�ై్ఫడ్ తేదీ 
తరావాత కార్డ్ హో లడ్ర్ లేవనెతితున వివాదాన్ని CICలకు న్వేదించే హకు్క 
BFSLకి ఉంది. BFSL, మరియు/లేదా వివాదం PIN లేదా 3D 
స్రక్ిత పాస్ వర్డ్ ఉపయోగించ్న స్రక్ిత లావాదేవీలకు 
సంబంధించ్ంది.

e) BFSL కార్డ్ ఖాతా వివరాలన్ అవసరమ�ైన విధంగా చటటాబద్ధమ�ైన 
అధికార్లకు అందజేస్తు ంది.

f) సీవాకరించబడిన లావాదేవీ హెచచిరికలు లావాదేవీ పూరతుయినటులు  
న్రా్ధ రణగా భావించబడవ్.

g) కార్డ్ హో లడ్ర్ ఇతర ఉత్పతుతు ల కోసం BFSL న్ండి ఏదెైనా డెైర్క్టా 
మార్్కటింగ్ లేదా టెల్కాల్ంగ్ / SMSన్ సీవాకరించక్డదన్కుంటే, 
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కార్డ్ హో లడ్ర్ BFSLకి ఇమ�యిల్ చేయవచ్చి. కార్డ్ హో లడ్ర్ క్రెడిట్ కార్డ్ 
యొక్క పరిధాన లక్షణాలకు సంబంధించ్న కమ్యూన్కేషన్ న్ 
సీవాకరిసూతు నే ఉంటార్. ఈ MITC పతరిం యొక్క సాఫ్టా కాపీ, కార్డ్ 
సభుయూల న్బంధనలు మరియు షరతులు, సంబంధిత క్రెడిట్ కార్డ్ 
మార్గదర్శకాలు మరియు సా్ న్క న్బంధనలు అధికారిక వెబ్ స�ైట్ లో 
అంద్బాటులో ఉనానియి

11. గ్రేవెన్్స రిడెరాసల్ మ�కానిజయం
a. కసటామర్ లతో దీర్ఘకాల్క మరియు పరస్పర పరియోజనకరమ�ైన 

సంబంధాన్ని ఏర్పరచ్కోవడంప�ై విజయవంతమ�ైన వాయూపారం 
ఆధారపడి ఉంటుందన్ మేము నము్మతునానిము. మేము ఒక పరితేయూక 
కసటామర్ ఫ్రాయూద్ల పరిషా్కర స�ల్ న్ స�టప్ చేసాము, ఇది కసటామర్ ల 
అన్ని విచారణలు, పరిశనిలు మరియు ఫ్రాయూద్లు/అభయూంతరాలన్ 
చూస్కుంటుంది. మేము మా కసటామర్ లకు వారి అవసరాలన్ 
మరింత సమర్వంతంగా మరియు సమయాన్క్లంగా 
ఎద్రో్కవడాన్కి కిరెంది రకాల మదదుతున్ అందిసాతు ము.

b. ఏదెైనా మరింత ప�ర్గుదల కోసం, మీర్ మా హెడ్-కసటామర్ 
ఎక్స్ పీరియన్స్ న్ సంపరిదించ్, క్రెడిట్ కార్డ్ కసటామర్ ఎక్స్ పీరియన్స్ 
BOB ఫ�ైనాన్షియల్ సొ ల్యూషన్స్ ల్మిటెడ్, 15వ అంతస్తు , 
1502/1503/1504, DLH పార్్క, వెస్టా , ముంబ�ై, గోరేగారోడ్ లో 
సమసయూలన్ పరిశీల్ంచవచ్చి మరియు న్షా్పక్ిక పరిషా్కరాన్ని 
అందించవచ్చి. - 400104 మరియు crm@bobfinancial.com కు 
క్డా ఇమ�యిల్ చేయండి

కసట్మర్ కు మదదేతు

కసటామర్ కు ఏదెైనా సందేహం లేదా ఫ్రాయూద్ ఉంటే, వార్ మా కార్్పరేట్ 
కారాయూలయంలోన్ కిరెంది నంబర్ లకు లేదా https://online.bobcards.com 
లో వారి కార్డ్ లన్ నమోద్ చేయడం దావారా మాకు కాల్ చేయవచ్చి.

సమస్లు ఇమ�యిల్/టెలఫో న్ నయం.

బిల్లుంగ్ / చెల్లుంప్/

కార్డ్ న్రవాహణ/ సేవా 
అభయూర్న లేదా

ఇతర సమసయూలు.

crm@bobfinancial.com
24 X7 Toll Free -  
1800 103 1006 or 
1800 225 100
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సమస్లు ఇమ�యిల్/టెలఫో న్ నయం.

కోలో్పయిన/ 
దొంగిల్ంచబడిన కార్డ్

https://onlinebobcards.com 
దావారా మీ కార్డ్ న్ (పో రటాల్ యాక్స్స్ కోసం 
ఇప్పటికే రిజిసటార్ చేయబడి ఉంటే) వెంటనే 
బాలు క్ చేయండి లేదా 1800 225 100కి కాల్ 
చేయండి లేదా +91 9323803935కు 
BLOCK <క్రెడిట్ కార్డ్ నంబర్> అన్ SMS 
చేయండి లేదా మీ రిజిసటార్డ్ మొబ�ైల్ నంబర్ 
దావారా లేదా crm@bobFinancial.
com కు ఇమ�యిల్ చేయండి

ఫిరా్దు పరిషాకర వ్వస్థ ఇ-మ�యిల్ సయంపరాదియంపు

ఫ్రాయూద్ 3 పన్ రోజులు 
దాటినా పటిటాంచ్కోబడకపో తే.

crm@bobfinancial.com

ఫ్రాయూద్ తద్పరి 2 పన్ 
రోజుల వరకు క్డా 
పటిటాంచ్కోబడకపో తే.

crm1@bobfinancial.com

ఫ్రాయూద్ అప్పటికీ ఇంకా 
పటిటాంచ్కోబడకపో తే

escalations@bobfinancial.com

“దయచేస్ కాల్ చేయడాన్కి ముంద్ కింది సమాచారంతో స్ద్ధంగా 
ఉండండి: మీ క్రెడిట్ కార్డ్ నంబర్, మీ పేర్, మీ సంపరిదింప్ ఫో న్ నంబర్, 
మీ ఇమ�యిల్ ఐడి (ఏదెైనా ఉంటే)”

ఏదెైనా తద్పరి ఎస్కలేషన్ కోసం, క్రెడిట్ కార్డ్ కసటామర్ అన్భవంలో 
సమసయూలన్ పరిశీల్ంచడాన్కి మరియు న్షా్పక్ిక పరిషా్కరాన్ని 
అందించడాన్కి మీర్ మా కసటామర్ ఎకీస్పీరియన్స్ హెడ్ గారిన్ 
సంపరిదించవచ్చి

BOB ఫ�ైనానిషియల్ సొ ల్్షన్్స లమిటెడ్
15వ అంతస్తు , 1502/1503/1504,  
DLH పార్్క, S.V.రోడ్, గోరేగావ్ వెస్టా , ముంబ�ై - 400104.
24 X7 టోల్ ఫీరి - 1800 103 1006 లేదా 1800 225 100

ఉననితి క్రెడిట్ కార్డ్ యొక్క ఉత్పతితు  ఫీచర్లు  మరియు మాతృభాషలో 
ముఖయూమ�ైన న్బంధనలు & షరతుల గురించ్ మరిన్ని వివరాల కోసం, 
దయచేస్ మా వెబ్ స�ైట్ www.bobfinancial.com <http://www.
bobfinancial.com>లో ఉననితి క్రెడిట్ కార్డ్ పేజీన్ చూడండి.

వెరషిన్: ఉననితి 1.0 మారిచి, 2022
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