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಄ತ್ಯಂತ್ ರಭುಖ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಷಯತ್ುುಗಳು 
1 ಶುಲ್ಕ ಭತುು ಚರ್ಜಗಗಳು 
2 ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಭತುು ನಖದು ರ್ಹಿಂತರಗರದುಕ್ರೊಳುುವ ಮಿತಿಖಳು 
3 ಬಿಲ್ ವತಿಗರ ನಿಭಭ ಭಖಗದರ್ಶಗ 

4 ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯ 
5 ಔುಿಂದುಕ್ರೊಯತರಖಳ ರಿಸಯ / ದೊಯುಖಳು/ಏರಿಕ್ರ 
6 ಡಿ ಪಲ್್ 
7 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ರ್ಶಪ್ ಭುಕ್ುಮ / ರ್ಹಿಂತರಗರದುಕ್ರೊಳುುವಿಕ್ರ 
8 ಕ್ಡಿಗನ ನಷ್ / ಔಳುತನ 

9 ಯಔಟಣರ 
 
ಕರ್ಡ್ಹಂದಿಯುವವಯ್ಡಂದಿಗಿನಒಪಂದ 

1 ಷಭನಮ ಮಖ್ಮನಖಳು 
2 ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರ 
3 ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ನಿಫಿಂಧನರಖಳ ಅನವಯಿಸುವಿಕ್ರ 
4 ಆರ್ಸು 
5 ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯ ಔಟು್ಡುಖಳು 
6 ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಭತುು ನಖದು ರ್ಹಿಂಡರಮುವಿಕ್ರಮ ಮಿತಿಖಳು 
7 ಸರಚ್ುುವರಿ ಕ್ರ್ ಗಖಳು 
8 ಕರಿ ದಿಖಳು 
9 ನಖದು ಭುಿಂಖಡ 

10 ಇಎಿಂಐ ಷೌಲ್ಬಮ 
11 ಫಮಲರನೀವಗಗವಣರಷೌಲ್ಬಮ 
13 ಕ್ಮವಫಾಕ್ 

14 ಸಹ-ಫಯಿಂಡಕರ್ಗ ಖಳು 
15 ಔಳರದುಸರೊ ದಅಥಔಳುಗಿಯುವಕ್ರ್ಗ ಖಳು 
16 ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳುಭತುುವತಿಖಳು 
17 ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ನಷವುಅಥವಶವತಅಿಂಖರೈಔಲ್ಮ 
18 ೂವಗನಿಯ ಜಿತಗಟನರಖಳು 
19 ಚರ್ಜಗಗಳುಭತುುಶುಲ್ಕಖಳು 
20 ಶುಲ್ಕಖಳರ ಳಟ್ಟ್ 
21 ವಿ ಷದಿಿಂದತುತುಗಷರ ರಖಳು 
22 ಭೊಯನರ ವಮಕ್ತಿುಯಿಿಂದರೈರ್ಶಷ್ಾಖಳುಭತುುಷರ ರಖಳು 
23 ವತಿಮನುನನಿಯಔರಿಸುವಷಭಥಮಗ 

24 ಷೌಲ್ಬಮಖಳನುನಷರ ರಿಸುವುದುಭತುುರ್ಹಿಂತರಗರದುಕ್ರೊಳುುವುದು 
25 ವಿದರ ರ್ಶವಿನಿಭಮಭಖಗಸೊಚಿಖಳು 
26 ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮನುನಸರೊಯತುಡಿಸುವುದು 
27 ಕ್ರೊಟಔಭರ್ಹ ಿಂದಯಫಮಿಂಕ್ತಿಯಡೀಕಗಮಗಔಯಭ 

28 ನಷ್ರಿಸಯ 

29 ಭುಕ್ುಮ 

30 ನಿಮಭಖಳುಭತುುಷಯತುುಖಳಲ್ಲನಫದಲವಣರಖಳು 
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31 ಯಔಟ 

32 ಣರ 

33 ವಿದಭತುುಇತಮಥಗಕ್ರಕನಮಮಮಪ್ತು 

34 ಮಗಮಚನಲ್ ಖಳಭೊಲ್ಔಡರಮುವಷರ ರಖಳಿಗರಸರಚ್ುುವರಿನಿಮಭಖಳುಭತುುಷಯತುುಖಳು 

35 ಸುಯರ್ತ ಕ್ರ್ಗ 

36 ಸರಚ್ುುವರಿ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸುವಿಕ್ರ 

37 ಔಯರಭಡಫರ ಡಿಯರಜಿರ್ಸಿ 

38 ಸಿಂಔಗ ವಿವಯಖಳು ಭತುು ಔುಿಂದುಕ್ರೊಯತರ 

39 ನಿಯ ರ್ಜನರ 
 

ವ್ಲ್ತ್ುಯಾನ್ೇಜ್ಮಂಟ್ಆನಿಿನ್ೈಟ್ಾರಗಹಗಿವಿಶ್ೇಷ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಷಯತ್ುುಗಳು, ಯಮಲ್ ರ್ಸಗ್ನೇಚರ್, ಝೆನಿಿಗ್ನೇಚರ್, ವ್ೈಟ್ ರ್ಸಗ್ನೇಚರ್, 

್ೈವಿ ಲೇಗ್ ರ್ಸಗ್ನೇಚರ್, ಲೇಗ್ ಯಾಟಿನಮ್ ಭತ್ುು ಎನ್ಅರ್ಹ ಯಮಲ್ ಕ್ರಡಿಟ್ ಕರ್ಡ್ಿಹ 

1 ಷವಖತ ಉಡುಗರೊಯರ ಕ್ರೊಡುಗರ 

2 ಆದಮತ ಸ ಸವಲ್ತುು 
 

ಕ್ಡಟ್ಕ್ ಕ್ರಡಿಟ್ ಕರ್ಡ್ಿಹ ರಿವರ್ಡ್ಿಹ ಪ್ರೇಗರಂ ವಿಬಗ 

A.  ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ೀ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ 

B. ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ರಿಡರೊೀಪ್ ಗಗಯಿಂ 

C. ಕ್ರೊಟಕ್ ರೈಟ್ ಸ ಮಲ್ೊಮಪ್ಯ ಗಯಿಂ 

D. 6E ಫಹುಭನ ಕಮಹಕ್ರಭ  

 

                     ನ            ನ    
A. ವಿಮೆ 

 

             ನ                            -                     
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಄ತ್ಯಂತ್ ರಭುಖ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಷಯತ್ುುಗಳು 
MITC ಭತುು ಕ್ಡರೊುಗಿಂದಿಯುವವಯ ಿಂದದ ಇತಿು ಚಿನ ಆವೃತಿುಮನುನ ಡರಮಲ್ು ದಮವಿಟು್ ಬರ ಟ್ಟಕ್ರೊಡಿ ww.kotak.com 

1. ಶುಲ್ಾ ಭತ್ುು ಚರ್ಜಹ ಗಳು 

A. ಸ್ೇಹರ್ ಶುಲ್ಾ, ವರ್ಷಹಕ್ ಶುಲ್ಾ ಭತ್ುು ಅರ್ಡ್ ಅನ್ ಕರ್ಡ್ಹ ಶುಲ್ಾ: 
 

ಕ್ಡಟಕ್ ಭರ್ಹೇಂದ್ರ 
ಫಯಂಕ್ ಕರ್ಡ್ಹ 
ರಕಯಗಳು 

ಸ್ೇಹರ್ ಶುಲ್ಾ 
(ಅಜಿಗಮ ಸಭಮದಲ್ಲ 
ನರೈರ್ಜ ಶುಲ್ಕವನುನ 
ತಿಳಿಸಲಖುವುದು) 

ವರ್ಷಹಕ್ ಶುಲ್ಾಗಳು 
(ಅಜಿಗಮ ಸಭಮದಲ್ಲ 
ನರೈರ್ಜ ಶುಲ್ಕವನುನ 
ತಿಳಿಸಲಖುವುದು) 

             ನ   
           
       
 

ವರ್ಷಹಕ್ ಶುಲ್ಾವನುನ ಭ
ನನ ಭಡುವ ಷಯತ್ುು- 

1ನ್ೇ ವಷಹ 

ವರ್ಷಹಕ್ ಶುಲ್ಾವ
ನುನ ಭನನ ಭಡು
ವ ಷಯತ್ುು- 

2ನ್ೇ ವಷಹ ಭತ್ುು 
ನಂತ್ಯ 

ಅರ್ಡ್ ಅನ್ 
ಕರ್ಡ್ಹ ಗಗಿ 
ಸ್ೇಹರ್ಶುಲ್ಾ 

ಫ ಸ್ ಗರೊ ಲ್ಡ^ NIL ₹ 499 ** NA NA NA ₹ 299 

811 # ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ NIL NIL NA NA NA ಭನನ 
ಭಡಲಗಿದರ 

ಪಚ್ೊಗನ್ ಗರೊ ಲ್ಡ NIL NIL NA NA NA ₹ 299 

  

ಅಫರ ಗನ್ ಗರೊ ಲ್ಡ  
  
NIL 

  
₹ 199 

NA ಚಿಲ್ಲಯರ ಕಚ್ುಗ 
ಔನಿಷಠ ₹ 15,000  ಯತಿ 
ವಷಗ 

ಚಿಲ್ಲಯರ ಕಚ್ುಗ 
ಔನಿಷಠ ₹ 15,000

ವಷಗ 

 

ಭನನ 
ಭಡಲಗಿದರ 

ಪ್ತವಿಆಗರೊ ಗಲ್ಡ/ 
ಪ್ತವಿಆರ ಲಟ್ಟನಿಂ 

NIL ₹ 499 / 

₹ 999 
NA NA NA ₹ 299 

     ಲಟ್ಟನಿಂ ₹ 1,000 ₹ 1,000                
               
               

 

ಿಂದು ವಷಗದಲ್ಲ ಔನಿಷಠ 
ಚಿಲ್ಲಯರ ಕಚ್ುಗ ₹ 1 ಲ್ಕ್ಷ 

ವಷಗದಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಯರ 
ಕಚ್ುಗ ₹ 1 ಲ್ಕ್ಷ 

₹ 299 

ಯಮಲ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ ₹ 1, 499 / NIL ₹ 999 NA ಿಂದು ವಷಗದಲ್ಲ ಔನಿಷಠ 
ಚಿಲ್ಲಯರ ಕಚ್ುಗ ₹ 1 ಲ್ಕ್ಷ 

ವಷಗದಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಯರ 
ಕಚ್ುಗ ₹ 1 ಲ್ಕ್ಷ 

ಭನನ 
ಭಡಲಗಿದರ 

ಝೆನ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ ₹ 1, 500 ₹ 1, 500 NA ಿಂದು ವಷಗದಲ್ಲ ಔನಿಷಠ 
ಚಿಲ್ಲಯರ  
ಕಚ್ುಗ ₹ 1.5 ಲ್ಕ್ಷ 

ಿಂದು 
ವಷಗದಲ್ಲ ಔನಿಷಠ 
ಚಿಲ್ಲಯರ 
ಕಚ್ುಗ ₹ 1.5 

ಲ್ಕ್ಷ 

ಭನನ 
ಭಡಲಗಿದರ 

ರೈಟ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ ₹ 3, 000 ₹ 3, 000 NA ಯತಿ ವಷಗ ಕಚ್ುಗ 
ಭಡಲಖುವ ಔನಿಷಠ 
ರಿಟರ ಲ್ ₹5 ಲ್ಕ್ಷ 

ಯತಿ ವಷಗ 
ಕಚ್ುಗ 
ಭಡಲಖುವ 
ಔನಿಷಠ ರಿಟರ ಲ್ 
₹5 ಲ್ಕ್ಷ 

ಭನನ 
ಭಡಲಗಿದರ 

ಲ್ ಗ್ ಲಟ್ಟನಿಂ ₹ 499 / NIL ₹ 499 NA ವಷಗದಲ್ಲ   

ಔನಿಷಠ ಚಿಲ್ಲಯರ ಕಚ್ುಗ 
₹ 50,000  

 

ವಷಗದಲ್ಲ   

ಔನಿಷಠ 
ಚಿಲ್ಲಯರ ಕಚ್ುಗ 
₹ 50,000  
 

ಭನನ 
ಭಡಲಗಿದರ 

ಎನ್ಆರ ಐ 
ಯಮಲ್ 
ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ 

NIL ₹ 1 000 NA NA NA 99 599 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kn&u=http://www.kotak.com/
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ಪ್ತಯವಿ ಲ್ ಗಿೀಗರನ ಚ್ರ ( ರ ರ್ 
ರರಿಯಿಂಟ್ ) 

NIL ₹ 2500 NA ಔನಿಷಠ ಚಿಲ್ಲಯರ ಕಚ್ುಗ₹ 5 

ಲ್ಕ್ಷಖಳು ಅಥ  
ಔನಿಷಠ ಚಿಲ್ಲಯರ 
ಕಚ್ುಗ₹ 5 

ಲ್ಕ್ಷಖಳು ಅಥ  

NA 

      ಇನಷರೈನಿಮ ಅಥ 
ಟೊಯಾ ಆಪ್ತ್ಭ ಕ್ತಿ  ಅನುನ 
ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ಡರದುಕ್ರೊಳಿು 

ಇನಷರೈನಿಮ 
ಅಥ ಟೊಯಾ 
ಆಪ್ತ್ಭ ಕ್ತಿ  ಅನುನ 
ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ 
ಡರದುಕ್ರೊಳಿು 

 

                 
ಪ್ತಯವಿ ಲ್ ಗ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ  

(ರ ರ್ ರರಿಯಿಂಟ್) 

NIL NIL NA NA NA  

ಡಿಲರೈಟ್ ಲಟ್ಟನಿಂ 
#
 ₹ 1,999 ₹ 299 NA NA NA ₹ 299 

ಎಷರನಿಿಮ ಲಟ್ಟನಿಂ ₹ 1,499 ₹ 749 NA NA NA ₹ 299 

ರ್ಸಲ್ಕಇನರೀಫೈರ 
ಲಟ್ಟನಿಂ 

₹ 599 ₹ 599 
NA ಔನಿಷಠ ಚಿಲ್ಲಯರ ಕಚ್ುಗ 

ವಷಗದಲ್ಲ  
 ₹ 1,25,000 

ಔನಿಷಠ ಚಿಲ್ಲಯರ 
ಕಚ್ುಗ ವಷಗದಲ್ಲ  
₹ 1,25,000  

NA 

ರಲುಯಾನರ ೆಂ ಮೆಿಂಟ್ 
ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ 

NIL NIL NA NA NA NA 

ರಲ್ು ಭಮನರ ೆಂ ಮೆಿಂಟ್ 
ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ  

NIL NIL NA NA NA NA 

ಷರೊ ಲರಿಸ ಲಟ್ಟನಿಂ ₹ 500 ₹ 500 NA ಔನಿಷಠ ಚಿಲ್ಲಯರ ಕಚ್ುಗ 
ವಷಗದಲ್ಲ 
₹75,000 

ಔನಿಷಠ ಚಿಲ್ಲಯರ 
ಕಚ್ುಗ ವಷಗದಲ್ಲ  
₹75,000 

ಭನನ 
ಭಡಲಗಿದರ 

ಕ್ರೊಟಕ್ ಬಿಝರ್ ₹299 ₹499 NA NA NA NA 

ವಿ ರ - ಲಟ್ಟನಿಂ NIL Rs. 299 NA NA ಿಂದು ವಷಗದಲ್ಲ 
ಔನಿಷಠ ₹ 50,000 

ಕಚ್ುಗ 

ಭನನ 
ಭಡಲಗಿದರ 

ವಿ ರ - ಆಯಕಭಡಿ NIL Rs. 599 NA NA ಿಂದು ವಷಗದಲ್ಲ 
ಔನಿಷಠ ₹ 

1,00,000 ಕಚ್ುಗ 

ಭನನ 
ಭಡಲಗಿದರ 

6E ಫಹುಭನಖಳು - 
IndiGo Kotak ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಕ್ರ್ಗ 

₹700 ₹700 NA NA NA   NA 

6E ಫಹುಭನಖಳು XL 

ಇಿಂಡಿಗರೊ  ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಕ್ರ್ಗ 

₹1500 ₹1500 NA NA NA NA 

ಗಭನಿರ್ಸ: ಮೆ ಲ್ನವು ಯತಿ ಕ್ರ್ಗ ಯೊಿಂತಯಕ್ರಕ ಅನವಮಖುವ ಯಭಣಿತ ಶುಲ್ಕಖಳು. ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ನಿದಿಗಷ್ ಯಚಯ ಯ ರ್ಜನರಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ನಿ ಡಿದಖಲ್ೊ 
ಇದು ಫದಲಖಫಹುದು. 

 

 

 

B. ಪ್ೈನನ್ಿ ಚರ್ಜಹ ಗಳು: 
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ಕ್ಡಟಕ್ ಭರ್ಹೇಂದ್ರ ಫಯಂಕ್ ಕರ್ಡ್ಹ ಯಡಂತ್ಯ 

 

ಫಡಿಿ ಶುಲ್ಾಗಳು 
ಎಟಿಎಂ ನಗದು ರ್ಹಂತ್ಗ್ದುಕ್ಡಳುುವಿಕ್ 
ರರಫ್ಟ್ ಕಲ್/ ಪಂರ್ಡ್ ವಗಹವಣ್ 
/ ನಗದು ಭುಂಗಡರತಿ 10,000ಕ್ಾ 
಄ಥವ ಄ದಯಲಯಮ ಬಗಕ್ಾ 

ಭರ್ಸಕ್ 
ದಯ 

ವರ್ಷಹಕ್ 
ದಯ 

(ಎಪಿಅರ್) 

ರ್ಹಂದ್್ಗ್ದುಕ್ಡಳುುವ 
ಶುಲ್ಾ 

ವರ್ಷಹಕ್ 
ದಯ 

(ಎಪಿಅರ್) 

ಫ ಸ್ ಗರೊ ಲ್ಡ / ಅಫಗನ್ ಗರೊ ಲ್ಡ / ಪ್ತವಿಆರ ಗರೊ ಲ್ಡ / ಪ್ತವಿಆರ ಲಟ್ಟನಿಂ 
/ ಲ್ ಗ್ ಲಟ್ಟನಿಂ / ಡಿಲರೈಟ್ ಲಟ್ಟನಿಂ / ಎಷರನಿಿಮ 

ಲಟ್ಟನಿಂ / ರ್ಸಲ್ಕ ಇನರೀಫೈರ ಲಟ್ಟನಿಂ / ಷರೊ ಲರಿಸ ಲಟ್ಟನಿಂ/ ಕ್ರೊಟಕ್ 
ಬಿಝರ್/ ಯಮಲ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ/ಝೆನ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ/ವಿ ರ - ಲಟ್ಟನಿಂ/ ಷರಲರಕ್್/ 
6E ರಿರ್ ಗಖಳು -ಇಿಂಡಿಗರೊ  ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳು/ 

3.50% 42.00% 300 42.00% 

811# ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ / ರ್ಸಲ್ಕ ಇನರೀಪೈರ ಲಟ್ಟನಿಂ (ಟಮ್ಗ 
ಠರ ವಣಿಯಗಿ ನಿ ಡಲಗಿದರ) (w.e.f 20 ರ್ಜೊನ್ 2021) 

3.5% 42.00% 300 42.00% 

ಪಚ್ೊಗನ್ ಗರೊ ಲ್ಡ 3.50% 42.00% 199 42.00% 

ರಲ್ು ಭಮನರ ಜರಭಿಂಟ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ / ಇನ್ ಪರೈ ನರೈಟ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ / ಎ
ನ್ಆರ ಐ  ಯಮಲ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ / ರೈಟ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ 

3.10% 37.20% 300 37.20% 

ಪ್ತಯವಿ ಲ್ ಗಿೀಗರನ ಚ್ರ 2.49% 29.88% 300 29.88% 

 

C. ಆತ್ಯ್ಚರ್ಜಗಹಳು: 
  
  
ತಡಗಿ ವತಿ ಶುಲ್ಕಖಳು ("LPC") 

ಕ್ರೊನರಮ ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ಯಕ್ಯ ಎಲ್ ಪ್ತರ್ಸ ಶುಲ್ಕಖಳು 

₹ 100 – 500 ₹ 100 

₹ 500,01 – 5000 ₹ 500 

₹ 5000,01 – 10000 ₹ 500 

₹ 10000+ ₹ 700 

ಸರಚ್ುುವರಿ ಮಿತಿ ಶುಲ್ಕಖಳು ₹ 500 * 

ರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿದ ಚರಕ್/ಷ್ಿಂಡಿಿಂಗ್ ಇನ್ 
ಸಿಕ್ಷನರವೈಪಲ್ಮ ## 

 
₹500*  (ಅನವಮಖುವ ದಯದ ಯಕ್ಯ) 

ಔನಿಷಠ ಮೊತು ಫಕ್ತಿ ("MAD") 
ಫಮಿಂಕ್ ನಿಧಗರಿರ್ಸದಿಂತರ ಔನಿಷಠ ಮೊತು ಫಕ್ತಿ 5% ಅಥ 10 %  ಟ್ಟಎಡಿ ಆಗಿಯಫಹುದು. ಇದು ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ 
ಕ್ಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಮ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಕ್ಣಿಸುತುದರ. 

ವಿದರ ರ್ಶ ವರ್ಹಟು ಭಕ್ಗ ಅಪ್ 3.50 % *^^ 

ಯರೈಲರವ ಫುಕ್ತಿಿಂಗ್ ಸರಚ್ುುವರಿ ಶುಲ್ಕ 
(ಅನವಮಖುವ ದಯದ ಯಕ್ಯ) 

ಯ್ೈಲ್ತ್್ೆ ಸಚಹರ್ಜಹ ಭನನಕ್ರಕ ಄ಹಹ ಉತ್ಪನನಗಳು : 811 # ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ / ಯಮಲ್ ರಲ್ು 
ಭಮನರ ಜರಭಿಂಟ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ / ರಲ್ು ಭಮನರ ಜರಭಿಂಟ್ ಇನಿಪನರೈಟ್ / ಪ್ತಯವಿ ಲ್ ಗ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ / ಲ್ ಗ್ ಲಟ್ಟನಿಂ / 
ಎನ್ಆಐಗ ಯಮಲ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ /ಝೆನ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ / ರೈಟ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ / ಡಿಲರೈಟ್ ಲಟ್ಟನಿಂ # / ಷರೊ ಲರಿಸ 
ಲಟ್ಟನಿಂ/ ಕ್ರೊಟಕ್ ಬಿಝರ್/ ವಿ ರ - ಲಟ್ಟನಿಂ/ ಷರಲರಕ್್. ( ಯ್ೈಲ್ತ್್ೆ ಸಚಹರ್ಜಹ ಭನನ 
ನಿೇಡಿದ ವರ್ಹವಟುಗಳಿಗ್ ಮವುದ್್ೇ ರಿವರ್ಡ್ಹ ಯಂಟ್ ಗಳನುನ ಸಂಗರರ್ಹಸಲ್ತ್ಗುವುದಿಲ್ಯ ) 

ಯ್ೈಲ್ತ್್ೆ ಸಚಹರ್ಜಹ ಭನನಕ್ಾ ಄ಹಹವಲ್ಯದ  ಉತ್ಪನನಗಳು : ಎಷರನಿಿಮ ಲಟ್ಟನಿಂ / ರ್ಸಲ್ಕ ಸೊಪತಿಗ ಲಾಟ್ಟನಮ್ / 
ಫ ಸ್ ಗರೊ ಲ್ಡ / ಪಚ್ೊಗನ್ ಗರೊ ಲ್ಡ / ಅಫಗನ್ ಗರೊ ಲ್ಡ / ಪ್ತವಿಆರ (ಚಿನನ ಭತುು ಲಟ್ಟನಿಂ)/ 6E 

ಫಹುಭನಖಳು XLIndiGo Kotak ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ/ 6E ಫಹುಭನಖಳು IndiGo Kotak ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಕ್ರ್ಗ 

ವರ್ಹಟ್ಟನ ಮೊತುದಲ್ಲ ಇಿಂಧನ ಸರಚ್ುುವರಿ ಶುಲ್ಕ 
(ಔನಿಷಠ ₹ 10 ಕ್ರಕ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ ) 
(ಅನವಮಖುವ ದಯದ ಯಕ್ಯ) 

ಆಂಧನ ಸಚಹರ್ಜಹ ಭನನಕ್ರಕ ಄ಹಹಉತ್ಪನನಗಳು : ಪಚ್ೊಗನರೊಗ ಲ್ಡ / 811 # ಡಿಯ ಮಿಡಪಯರಿಂಟ್ / 

ಯಮಲ್ೀಗರನ ಚ್ರ / ಝೆನ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ 
/ ರೈಟ್ಟೀಗರನ ಚ್ರ / ರಲುಯಾನರ ಜರಭಿಂಟರಕ್ಡಿಟ್ / ರಲುಯಾನರ ಜರಭಿಂಟ್ಇನಿಪನರೈಟ್/ ಪ್ತಯವಿಲ್ ಗಿೀಗರನ ಚ್ರ / ಲ್ ಗಾಟ್ಟ
ನಿಂ / ಎನ್ಆರ ಐ ಯಮಲ್ೀಗರನ ಚ್ರ / ಡಿಲರೈಟಾಟ್ಟನಿಂ # / ರ್ಸಲ್ಕಇನರೀಪೈಲಗಟ್ಟನಿಂ / ಷರೊ ಲರಿಸ 
ಲಟ್ಟನಿಂ/ ಕ್ರೊಟಕ್ ಬಿಝರ್/ ವಿ ರ - ಲಟ್ಟನಿಂ/ ಷರಲರಕ್್ ( ಆಂಧನ ಸಚಹರ್ಜಹ ಭನನ 
ನಿೇಡಲ್ತ್ದ ವರ್ಹವಟುಗಳಿಗ್ ಮವುದ್್ೇ ರತಿಪಲ್ ಄ಂಕ್ಗಳನುನ ರ್ಮಲ್ತ್ಗುವುದಿಲ್ಯ ) 
ಆಂಧನ ಸಚಹರ್ಜಹ ಭನನಕ್ರಕ ಅಹಗವಲ್ಲದ ಉತ್ಪನನಗಳು : ಎಷರನಿಿಮ ಲಟ್ಟನಿಂ / ಫ ಸ್ ಗರೊ ಲ್ಡ / ಅಫಗನ್ 
ಗರೊ ಲ್ಡ / ಪ್ತವಿಆರ (ಗರೊ ಲ್ಡ ಭತುು ಲಟ್ಟನಿಂ)/ 6E ಫಹುಭನಖಳು XL ಇಿಂಡಿಗರೊ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ/ 
6E ಫಹುಭನಖಳು ಇಿಂಡಿಗರೊ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ 

ನಖದು ವತಿ ಶುಲ್ಕಖಳು  
₹ 100 * 
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ಕ್ರ್ಗ ಫದಲ್ ಶುಲ್ಕಖಳು 
(ಔಳರದುಸರೊ ದ ಭತುು ಸನಿಗರೊಳಗದ 
ಕ್ರ್ ಗಖಳು) 

 
ಯತಿ ಕ್ರ್ ಗಗರ ₹ 100 * 

ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಭರ್ಹತಿ ವಯದಿಮ (ರ್ಸಬಿಲ್) ನಔಲ್ನುನ 
ಅಜಿಗದಯರಿಗರ ನಿ ಡಲ್ು ಶುಲ್ಕಖಳು ಉದಹಯಣರಗರ ₹ 50 * 

ಇಮೆ ೆಂ ಕ್ರ್ಗ ಶುಲ್ಕ ### ಯತಿ ಇಮೆ ೆಂ ಕ್ರ್ ಗಗರ ₹ 99 * 

ಮೆೈ ಟ್ಟ ಮ್ ಇಮೆ ೆಂ ಕ್ರ್ಗ ಶುಲ್ಕ ### ಯತಿ ಇಮೆ ೆಂ ಕ್ರ್ ಗಗರ ₹ 599 * 

*               (           ,     ,                            /                          ).**18      , 2011        
                                    .******      ₹500                                  . ******* ₹500-₹3,000 
                                                                   . Privy League Signature/ Kotak BIZ & Delight 
Platinum#                           ₹3,500                        .                   (           )      
               , ₹400     ₹4,000                                                                    .       
                             (           )                                     ₹4,500     ,                
   (           )            ₹300     .                        ₹400     ₹3,500                            
                  .                                      ₹100/-                        . Kotak BIZ   ,          
       ₹ 2,500                           . ^            ಈ                             . #                     
                                                                                               .             
                ,               /                                                                .##     
             (          , NACH&ECS).^^                (              )                                       
               2%     .^^^                                                              
           :(1)                                           (AMB) ₹1           ₹30                .(2)       
        ₹ 10                   (3)              ₹ 15                   ###              ಐ             , 
            ,                                                      .####                      811 #            
                              ,           15, 2020                  . ####                           
                        - 811#            ,             ,           ,             ,                     
             .  

D. ಫಡಿಿಯರ್ಹತ್ ಄ವಧಿ: 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಷರೈಔಲ್ ದಿನಿಂಔದ ಯಯಿಂಬದಿಿಂದ ಫಡಿಡಯರ್ಹತ ಅವಧಿ 48 ದಿನಖಳನುನ ಮಿ ಯಫಯದು. 5 ಮೆ , 2014 ರಿಿಂದ ಜರಿಗರ ಫಯುತುದರ: ಸರ ಳಿಕ್ರ ದಿನಿಂಔದ 
ನಿಂತಯ ನಿಭಭ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔ 18 ರಿಿಂದ 21 ದಿನಖಳವಯರಗರ ಇಯಫಹುದು (ದಮವಿಟು್ ನಿಭಭ ನಿಕಯದ ವತಿ ದಿನಿಂಔಕ್ಕಗಿ ನಿಭಭ 
ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ರಿರ್ಶ ಲ್ರ್ಸ). ಆದದರಿಿಂದ ನಿಭಭ ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔವನುನ ಅವಲ್ಿಂಬಿರ್ಸ ಉಚಿತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಅವಧಿ 18-48 ದಿನಖಳಿಿಂದ 21-51 ದಿನಖಳವಯರಗರ 
ಇಯುತುದರ. 

ಫಡಿಿಯರ್ಹತ್ ಄ವಧಿಮ ಲ್ತ್್ಕಾಚಯಕ್ಾ ವಿವಯಣತ್ಮಕ್ ಉದ್ಹಯಣ್: 
ಏಪ್ತಯಲ್ 11 ರಿಿಂದ ಮೆ  10 ಯ ಅವಧಿಮ ಸರ ಳಿಕ್ರಗಗಿ ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔ ಮೆ  28 ಆಗಿದರ. ನಿಭಭ ರ್ಹಿಂದಿನ ತಿಿಂಖಳ ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ನಿ ವು ಸಿಂೂಣಗಗಿ 
ವತಿರ್ಸದಿದ ರಿ ಎಿಂದು uming ರ್ಹರ್ಸದಯರ, ಗರಯ ಸ ಅವಧಿ ರ್ಹ ಗಿಯುತುದರ: 

ಏಪ್ತಯಲ್ 12 ಯ ಕರಿ ದಿಗರ, ಫಡಿಡಯರ್ಹತ ಗರಯ ಸ ಅವಧಿ ಏಪ್ತಯಲ್ 12 ರಿಿಂದ 28 ಮೆ  = 48 ದಿನಖಳವಯರಗರ ಭತುು ಮೆ  2 ಯ ದಿನಿಂಔದ ಕರಿ ದಿಗರ, ಫಡಿಡಯರ್ಹತ ಗರಯ ಸ 
ಅವಧಿ ಮೆ  2 ರಿಿಂದ 28 ಮೆ  = 27 ದಿನಖಳವಯರಗರಆದಖೊಮ, 

ನಿ ವು ರ್ಹಿಂದಿನ ತಿಿಂಖಳ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುವನುನ ನಿಖದಿತ ದಿನಿಂಔದ ಮೊದಲ್ು ೂಣಗಗಿ ವತಿಸದಿದದಯರ, ನಿಂತಯ ಫಡಿಡಯರ್ಹತ ಅವಧಿ ಇಯುವುದಿಲ್ಲ. 

E. ಹಣಕಸು ಶುಲ್ಾಗಳು (ಫಡಿಿ ಶುಲ್ಾಗಳು): 
ರ್ಹಿಂದಿನ ಬಿಲ್ ಮೊತುವನುನ ನಿ ವು ನಿಖದಿತ ದಿನಿಂಔದಿಂದು ಅಥ ಮೊದಲ್ು ವತಿಸದಿದದಯರ ದರೈನಿಂದಿನ ಸಿಂಚ್ಮದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ನಿಭಗರ ಫಡಿಡ 
ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ; ವರ್ಹಟ್ಟನ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಇತಮಥಗದ ದಿನಿಂಔದವಯರಗರ ಫಡಿಡ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. ಎಲಲ ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳಿಗರ ಫಡಿಡಯರ್ಹತ ಅವಧಿಮನುನ 
ಅವಯು ಆನಿಂದಿಸುವುದರಿಿಂದ, ಗರೊ ಲ್ಡ ಪಚ್ೊಗನ್ ಭತುು 811 # ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ ಕ್ಡುಗದಯಯನುನ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ವರ್ಹಟ್ಟನ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ವಷಹತು 
ದಿನಿಂಔದವಯರಗರ ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳ ಮೆ ಲ್ನ ಫಡಿಡಮನುನ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. ನಿಭಭ ಕಚ್ುಗ, ಭಯುವತಿ ಭತುು ಫಳಕ್ರಮ ಭದರಿಖಳನುನ ಆಧರಿರ್ಸ 
ಫಡಿಡದಯಖಳು ನಿಮತಕ್ಲ್ಔಗಿ 3.5% ವಯರಗರ (42.0% ರ್ಷಗಔ) ಫದಲಖಫಹುದು / ಸರಚಿುಸಫಹುದು. ೂಣಗ ವತಿಮನುನ ನಿಖದಿತ ದಿನಿಂಔದ ನಿಂತಯ ಆದಯರ 
ಭುಿಂದಿನ ಸರ ಳಿಕ್ರ ದಿನಿಂಔದ ಮೊದಲ್ು ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದಯರ ಫಡಿಡಮನುನ ಸಹ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. ನಿ ವು ಬಖಶಃ ವತಿ ಭಡುತಿುದದಯರ ಆದಯರ ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔದ 
ಮೊದಲ್ು ಅಥ ಮೊದಲ್ು ನಿ ವು ಯಸುುತ ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ೂಣಗಗಿ ವತಿರ್ಸದದಯರ, ೂಣಗ ವತಿಮ ದಿನಿಂಔದವಯರಗರ ಯಸುುತ ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ಟು್ ಫಕ್ತಿ 
ಮೊತುದ ಮೆ ಲರ ಫಡಿಡ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. ವಿಧಿರ್ಸದ ಫಡಿಡ ನಿಂತಯದ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಯತಿಪಲ್ಸುತುದರ. 
ಉದ್.20ರ್ಜೊನ್ ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ಟು್ ಫಕ್ತಿ ₹ 5000.ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔ ರ್ಜುಲರೈ 8. ರ್ಜುಲರೈ 1 ಯಿಂದು ಭಡಿದ ₹ 5000 ವತಿ. 10 ದಿನಖಳವಯರಗರ ₹ 5000 ಯ 
ಫಡಿಡಮನುನ ರ್ಜುಲರೈ 20 ಯ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. 

F. ಫಡಿಿ ಲ್ತ್್ಕಾಚಯದ ವಿವಯಣ್: 
ಭರ್ಚಗ 15 ಯಿಂದು ಭಡಿದ ಕರಿ ದಿಗರ ನಿ ವು ₹ 10,000 ಫಕ್ತಿ ಉಳಿರ್ಸದಿದ ರಿ ಎಿಂದುಊರ್ಹರ್ಸ. ಭರ್ಚಗ 31 ಯಿಂದು ಯಚಿಸಲದ ಸರ ಳಿಕ್ರಮು ಉಳಿಕ್ರ10,000 ಫಕ್ತಿ 
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ತರೊ ರಿಸುತುದರ. ನಿ ವು ಏಪ್ತಯಲ್ 10 ಯಿಂದು, ಯೊ.4,000 ವತಿಸುತಿು ರಿ. ಭತುು ನಿ ವು ಏಪ್ತಯಲ್ 15 ಯಿಂದು ₹2,000 ಕರಿ ದಿಸುತಿು ರಿ. ನಿಭಭ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ 
ಏಪ್ತಯಲ್ 30ಯವಯರಗರ ನಿ ವು ಸರಚಿುನ ವತಿ ಭಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ ಫಡಿಡಮನುನ ಈ ಕ್ರಳಗಿನಿಂತರ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ: 

 

ದ್್ೈನಂದಿನ ಫಡಿಿದಯ = (3.4%) * 12/365 = 0.1118%. 

ಫಮಲರನ್ೀ ₹ (15 ನರ  ಭರ್ಚಗ 10,000 - 31 ಭರ್ಚಗ) 17 ದಿನಖಳ = 10000 * 0.1118% * 17 = ₹ 190,06 

ಫಮಲರನ್ೀ ₹ (1 ನರ  ಏಪ್ತಯಲ್ 10,000 9 ದಿನ - 9 ನರ  ಏಪ್ತಯಲ್) ಖಳು = 10000 * 0.1118% * 9 = ₹ 100.6 

ಫಮಲರನ್ೀ ₹ 6,000 (10 ನರ  ಏಪ್ತಯಲ್ - 14 ನರ  ಏಪ್ತಯಲ್) 5 ದಿನಖಳ = 6000 * 0.1118% * 5 = ₹ 33.54 

ಫಮಲರನ್ೀ ₹ 8,000 (15 ನರ  ಏಪ್ತಯಲ್ - 30 ನರ  ಏಪ್ತಯಲ್) 16 ದಿನಖಳ = 8000 * 0.1118% * 16 = ₹ 143.10 

ಟು್ ಫಡಿಡ ವಿಧಿಸಲಗಿದರ = ₹ 467.24, ಟು್ ಫಕ್ತಿ = ₹ 8467.24 

 
ಮೆ ಲ್ನ ಉದಹಯಣರಮಲ್ಲ, ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ಟು್ ಯಭಣ ಕ್ಯಣದಿಿಂದಗಿ 30 ಏಪ್ತಯಲ್ ಯಚಿತದ ₹ 8467.24. ನಿ ವು ವತಿ ಭಡಲ್ು ₹ 15 ಮೆ  8467.24 

ಭತುು ನಿ ವು ಮೆ  ತಿಿಂಖಳಲ್ಲ ಮವುದರ  ಕರಿ ದಿ ಭಡಿ. ಭುಿಂದಿನದಕ್ರಕ 31 ಯಿಂದು ಯಚಿತದ ಸರ ಳಿಕ್ರ ಮೆ  ನಿ ವು ಫಡಿಡ 
ವಿಧಿಸಲಖುವುದು ₹ 132,51. (ಸಭತರೊ ಲ್ನದಲ್ಲ₹ 8467.24 (1 ನರ  ಮೆ  - 14 ನರ  ಮೆ ) 14 ದಿನಖಳ = 8467.24 * 0.1118% * 14 = 132.53) 

ಮೆ ಲ್ನ ಉದಹಯಣರಮಲ್ಲ ಸಕ್ಗರಿ ತರರಿಗರಖಳು ಇಯುವುದಿಲ್ಲ (ಷರ  ತರರಿಗರ, ಜಿಎಸ ಟ್ಟ, ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಅನವಮಖುವ ಮವುದರ  / ಎಲಲ ತರರಿಗರಖಳು ). 3.4% 

ನಷು್ ಆವೃತಿು ಫಡಿಡದಯಕ್ರಕ ಮೆ ಲರ ವಿವರಿರ್ಸದ ವಿವಯಣರ ಅನವಯಿಸುತುದರ. ಕ್ರ್ಗ ಯಕ್ಯವನುನ ಅವಲ್ಿಂಬಿರ್ಸ ಯತಿ ತಿಿಂಖಳ ಫಡಿಡ ದಯ ಭತುು ಫಡಿಡ ಫದಲಖಫಹುದು. 
ಗಭನಿರ್ಸ: ನಿ ವು ₹ 5,000 ಕಚ್ುಗ ಭಡಿದಯರ ಭತುು ನಿ ವು ಯತಿ ತಿಿಂಖಳು ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ ("MAD") ಹಣವನುನ ಭಯುವತಿರ್ಸದಯರ , ಭತುು ಅದು 4 

ವಷಗಖಳವಯರಗರ ಭಯುವತಿಗರ ಕ್ಯಣಖುತುದರ (MAD ಯಿಂದಿಗರ ಲರಕ್ಕಚಯವನುನ 10% ಎಿಂದು ಭಡಲಖುತುದರ) ಇದಯ ರಿಣಭಗಿ ಫಡಿಡ ವತಿ 
ಫಕ್ತಿ ಮೊತು. ಆದದರಿಿಂದ ನಿಮೊಭಿಂದಿಗರ ಹಣದ ಹರಿವು ಲ್ಬಮವಿದದಖಲರಲಲ, MAD ಗಿಿಂತ ಸರಚಿುನ ಮೊತುವನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ವತಿಸಫರ ಕ್ರಿಂದು ಸೊಚಿಸಲಗಿದರ.ವತಿ 
ದಿನಿಂಔ ಮಿ ರಿದ ನಿಂತಯದಲ್ಲಮೊ MAD ವತಿಸದಿದದಲ್ಲ ಄ವಧಿ ಮೇರಿದವತಿ ಶುಲ್ಾಗಳುಅನವಮಖುತುರ. 

2. ಕ್ರಡಿಟ್ ಭತ್ುು ನಗದು ರ್ಹಂತ್ಗ್ದುಕ್ಡಳುುವ ಮತಿಗಳು 
ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ ಎಿಂದಯರ ನಿಭಭ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಕಚ್ುಗ ಭಡಲ್ು ನಿಭಗರ ಅಧಿಕ್ಯವಿಯುವ ಖರಿಷಠ ಮಿತಿ. ಕ್ರ್ ಗಗರ ಅಜಿಗ ಸಲ್ಲಸುವ ಸಭಮದಲ್ಲ ನಿ ವು 
ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಡರಮಲ್ು ಆರಿರ್ಸದಯರ, ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ ಖರಿಷಠ ಮಿತಿಮಿಂತರಯ  ಇಯುತುದರ. ಯತಿ ಭರ್ಸಔ 
ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ಉತದನರಮ ಸಭಮದಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ಿಂದು ಬಖಗಿ ದಗಿಸಲಖುತುದರ .ಕ್ರ್ಗ ವಿತಯಣರಮ ಸಭಮದಲ್ಲ 
ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಭತುು ನಖದು ರ್ಹಿಂತರಗರದುಕ್ರೊಳುುವ ಮಿತಿಮನುನ ನಿಭಗರ ತಿಳಿಸಲಖುತುದರ. ನಖದು ಮಿತಿ ನಿಭಭ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮ ಉವಿಬಖಗಿದರ. ಫಮಿಂಕ್ ನಿಭಭ 
ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮನುನ ನಿಮತಕ್ಲ್ಔಗಿ ರಿರ್ಶ ಲ್ಸುತುದರ ಭತುು ನಿಭಗರ ಮೊದಲರ  ಸೊಚ್ನರ ನಿ ಡದರ ಆಿಂತರಿಔ ಭನದಿಂಡಖಳ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ನಿಭಭ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಭತುು ನಖದು ಮಿತಿಮನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಡುತುದರ. ನಿಭಭ ಷಲ್ದ ಮಿತಿಮನುನ ಸರಚಿುಸಲ್ು ನಿ ವು ಫಮರ್ಸದಯರ, ನಿ ವು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಫಯರದು ನಿಭಭ ಆದಮವನುನ 
ಘೀೊ ರ್ಷಸುವ ಹಣಕ್ಸು ದಕಲರಖಳನುನ ದಗಿಸುವ ಭೊಲ್ಔ ಭಡಫಹುದು. ನಿ ವು ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ನಿರ್ಷಕ್ಮಗರೊಳಿಸಲ್ು ಅಥ 
ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಸರಚಿುಸಲ್ು / ಔಡಿಮೆ ಭಡಲ್ು ಫಮರ್ಸದಯರ ನಿ ವು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯವನುನ 
ಸಿಂಕ್ತಿಗಸಫಹುದು. ನಿಭಭ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಸರಚಿುಸಲ್ು ನಿಭಭ ನಿದಿಗಷ್ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ಆಧರಿರ್ಸ, ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಮಿತಿ ವಧಗನರಮನುನ 
ರಿಖಣಿಸಫಹುದು 

3. ಬಿಲ್ ವತಿಗ್ ನಿಭಮ ಭಗಹದರ್ಶಹ 

A. ನಿಭಮ ಹ್ೇಳಿಕ್ 
ತಿಿಂಖಳ ವತಿ ಭತುು ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ತರೊ ರಿಸುವ ಭರ್ಸಔ ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಭಗರ ಔಳುರ್ಹಸುತುದರ. ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಯೊ .100 ಕ್ತಿಕಿಂತ ಔಡಿಮೆ 
ಇಯುವ ಮವುದರ  ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ಔಳುರ್ಹಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ / ಯಚಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟು ನಡರಮುವುದಿಲ್ಲ. ನಭಭ 
ದಕಲರಖಳ ಯಕ್ಯ ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ಬೌತಿಔ ಮೆ ಲ್ ಅಥ ಇಮೆ ಲ್ ಭೊಲ್ಔ ನಿಭಭ ಮೆ ಲ್ಿಂಗ್ ವಿಳಸಕ್ರಕ ಯನಿಸಲಖುತುದರ. ಕ್ರೊಟಕ್ ಎನ್ಆರ ಐ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ಇ-ಮೆ ಲ್ ಭೊಲ್ಔ ಭತಯ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸುತುಯರ. ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸದಿಯುವುದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಿಂದದ ಅಡಿಮಲ್ಲ 
ನಿಭಭ ಔಟು್ಡುಖಳು ಭತುು ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಖಳ ಮೆ ಲರ ರಿಣಭ ಬಿ ಯುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ವತಿ ದಿನಿಂಔದ ಮೊದಲ್ು ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ ಔನಿಷಠ ಮೊತುವನುನ 
ಇತಮಥಗಗರೊಳಿಸಲ್ು ನಿ ವು ರ್ಜಫದಯಯಗಿಯುತಿು ರಿ. 

B. ನಿೇವು ವತಿಸಲ್ು ಫಮಸುವ ಮೊತ್ುವನುನ ಅರಿರ್ಸ 
ವತಿ ನಿಖದಿತ ದಿನಿಂಔದಿಂದು ಅಥ ಮೊದಲ್ು ನಿಭಭ ಔನಿಷಠ MAD ಮ ವತಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದಯರ, ನಿ ವು ತಡಗಿ ವತಿ ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ತಪ್ತಸುತಿು ರಿ. 

ಇಎಿಂಐಖಳು, ಷರ ಗಡರ / ರ್ಷಗಔ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಎಲಲ ಸಿಂಸಕಯಣ ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ನಿಭಭ MAD ಗರ ೂಣಗಗಿ ಷರ ರಿಸಲಖುತುದರ ಎಿಂಫುದನುನ ದಮವಿಟು್ 
ಖಭನಿರ್ಸ. ರ್ಹಿಂದಿನ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳಿಿಂದ ಕ್ರಲ್ವು ವತಿಸದ MAD ಇದದಯರ, ಅದನುನ ಯಸುುತ MADಗರ ಔೊಡ ಷರ ರಿಸಲಖುತುದರ. ಟು್ ಫಕ್ತಿ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಗಿಿಂತ 
ಸರಚಿುದದಯರ, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಮಿ ರಿದ ಮೊತುವನುನ ಸಹ MAD ನಲ್ಲ ಷರ ರಿಸಲಖುತುದರ. ನಿ ವು "ಟು್ ಮೊತು" ವತಿಸಲ್ು ಆರಿರ್ಸದಯರ ಮವುದರ  ಫಡಿಡಮನುನ 
ವಿಧಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. ಫಡಿಡಮನುನ ವತಿಸುವುದನುನ ತಪ್ತಸಲ್ು ನಿಭಭ ಟು್ ಮೊತುವನುನ ವತಿಸಫರ ಕ್ರಿಂದು ನವು ಸೊಚಿಸುತರು ರ. 

C. ವತಿಗಳು 
ಕ್ರ್ಗ ಫಕ್ತಿ ವಿಯುದಧ ನಿಮಿಭಿಂದ ಡರದ ವತಿಖಳನುನ ಎಲಲ ತರರಿಗರಖಳು, ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಇತಯ ಶುಲ್ಕಖಳು, ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕಖಳು, ಇಎಿಂಐಖಳು, ನಖದು 
ಭುಿಂಖಡಖಳು, ಕರಿ ದಿಖಳು ಭತುು ಆ ಔಯಭದಲ್ಲ ಫಕ್ತಿ ವಗಗವಣರಗರ ಸರೊಿಂದಿಸಲಖುವುದು. ನಿ ವು ಎಲಲ ವತಿಖಳನುನ ಬಯತಿ ಮ ಯೊಯಿಮಲ್ಲ ಭತಯ 
ಭಡಫರ ಔು. 

D. ವತಿ ವಿಧನಗಳು 
1) ಸ್ಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ಿ ಸರಕ್ಷನ್ ಭಡಲ್ಕ್ ವತಿರ್ಸ (ಅಟ್್ಡೇ ರ್ಬಿಟ್): ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ಉಳಿತಮ ಖ್ತರಮನುನ ಸರೊಿಂದಿದದಯರ, ವತಿ ನಿಖದಿತ 

ದಿನಿಂಔದಿಂದು ಯತಿ ತಿಿಂಖಳು ಅಿಂತಹ ಖ್ತರಯಿಿಂದ ವತಿಮನುನ ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲ್ು ಲ್ಖಿತಗಿ ಷ್ಾಿಂಡಿಿಂಗ್ ಇನ್ೀ ಸಿಕ್ಷನ್ಅನುನ ನಿ ಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಅವಯು 
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ನರ ಯಗಿ ಉಳಿತಮ ಖ್ತರಮ ಭೊಲ್ಔ ವತಿಸಫಹುದು.ಕ್ರೊಟಕ್ ಎನ್ ಆರ ಐ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ ವತಿಗರ ಆಟರೊ  ಡರಬಿಟ್ 
ಸೊಚ್ನರಮನುನ ನಿ ಡುವುದು ಔಡಡಮಗಿದರ. 

2) ಅನ್ ಲ್ತ್್ೈನ್ ನಲಯ ವತಿರ್ಸ: ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ಉಳಿತಮ ಖ್ತರಮನುನ ಸರೊಿಂದಿದದಯರ, ಅವನು ತನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಬಿಲ್ ಅನುನ ಆನ್ ಲರೈನ್ ನಲ್ಲ 
www.kotak.comನಲ್ಲ ತನನ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಸ ವರ್ಗ ಫಳರ್ಸ ವತಿಸಫಹುದು 

3) ನಿಭಮ ಉಳಿತಮ ಖತ್ಯಂದ ಆತ್ಯ ಮವುದ್್ೇ ಫಯಂಕಿನ್ಡಂದಿಗ್ ಅನ್ ಲ್ತ್್ೈನ್ ವತಿಗಳಿಗಗಿ: ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ನಿಭಭ ಇತಯ ಮವುದರ  
ಫಮಿಂಕ್ ಖ್ತರಖಳಿಿಂದ / ನರಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ / ರಬ ರ  ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ಸಕ್ತಿಯಮಗರೊಳಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ವತಿ ವಿಧನದಿಿಂದಲ್ೊ ವತಿಸಫಹುದು. 

4) ಶಖ್ಗಳಲಯ ನಗದು ಭಡಲ್ಕ್ ವತಿರ್ಸ: ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಸಭಮದಲ್ಲ ನಿಖದಿತ ಸಥಳಖಳಲ್ಲ ಹಣವನುನ ಠರ ವಣಿ ಇರಿಸುವ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ಡುಗದಯನು ಬಿಲ್ 
ವತಿಸಫಹುದು ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಎನ್ಆಐಗ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ವಖ್ರಖಳಲ್ಲ ಹಣವನುನ ವತಿಸುವ ಭೊಲ್ಔ ತಭಭ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಬಿಲರಗ 
ವತಿಸಲ್ು ಷಧಮವಿಲ್ಲ. ಅನವಮಖುವ ಶುಲ್ಕಖಳಿಗಗಿ, ದಮವಿಟು್ ಮೆ ಲರ ತಿಳಿರ್ಸದ ವಿವಯಖಳನುನ ನರೊ ಡಿ. 

5) ಚ್ಕ್ ಄ಥವ ಫ್ೇಡಿಕ್ಮ ರರಫ್ಟ್ ಅದಯಡ ವತಿರ್ಸ: "ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ XXXX XXXX XXXX XXXX"ಯಗಿ ಚರಕ್ ಅಥ 
ಡಯಫ್ಟ್ ಭಡಿ ಭತುು ಎಟ್ಟಎಿಂ ಅಥ ಲ್ುದಯ ಡಯಪ್ ಫಕ್ೀ ಖಳಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಕ್ರೊಟಕ್ ಎನ್ಆರ ಐ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ಎಲಲ ವತಿಖಳನುನ 
ತಭಭ ಎನ್ಆರ ಐ / ಎನ್ಆರ  ಖ್ತರಯಿಿಂದ ಭತಯ ಭಡಫಹುದು. 
ವಿವಯದ ಭರ್ಹತಿ ಡರಮಲ್ು ಭತುು ವಿ ಷ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ವತಿ, ಇಿಂಟರ ಫಮಿಂಕ್ ಮೊಫರೈಲ್ ವತಿ ಷರ ರಖಳಿಂತಹ ಇತಯ ವತಿ 
ವಿಧನಖಳ ಫಗರಗ ಇನನಷು್ ತಿಳಿದುಕ್ರೊಳುಲ್ು, www.kotak.comಗರ ಬರ ಟ್ಟ ನಿ ಡಿ 

E. ಬಿಲಯಂಗ್ ವಿವದಗಳ ರಿಹಯ 

ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ಫಮಿಂಕ್ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ವತಿಸಲ್ು ಯಯಿಂಭಿರ್ಸದಯರ ಭತುು ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಕ್ರ್ಗ ಔಡರಗರ ಸರಚ್ುುವರಿ ವತಿಮನುನ ಭಯುವತಿಸಲ್ು ವಿನಿಂತಿರ್ಸದಯರ, ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರೊನರಮ ಎಯಡು ವತಿಖಳಿಗಗಿ ಫಮಿಂಕ್ ಖ್ತರ 
ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ಸಲ್ಲಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 
ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಸೊಚಿಸಲದ ಆಯರೊ ಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ದಿದದಲ್ಲ, ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ 60 (ಅಯವತುು) ದಿನಖಳಲ್ಲ ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ 
ತಯವಮವಸಯದ ವಿಳಸಕ್ರಕ ಲ್ಖಿತಗಿ ತಿಳಿಸಫರ ಔು, ಅದು ವಿಪಲ್ದಯರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಔಯಭಗಿ ಭತುು ನಿಭಗರ ರ್ಸವ ಕ್ಯಹಗಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳು 
ಅನವಮಖುತುರ. ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ವರ್ಹಟ್ಟಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ನಿ ವು ವಿದವನುನ ಸರೊಿಂದಿದದಯರ ದಮವಿಟು್ನಿಭಭ ಸ ಪ್ ಟ್ ಗನ ನಔಲ್ನುನ ನಭಗರ 
ದಗಿಸಫರ ಔು. 
ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಔಡರಗರ ಸರಚಿುನ ವತಿಮನುನ ವತಿರ್ಸದದಯರ, ವತಿಮನುನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಭತಯ ಭಯುವತಿಸಲಖುತುದರ. 
ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಯದುದಗರೊಿಂಡಯರ, ಮವುದರ  ಸರಚ್ುುವರಿ ಫಕ್ತಿ ಗಯಹಔಯ ಉಳಿತಮ ಖ್ತರಗರ ಭತಯ ವಗಗಯಿಸಲ್ಡುತುದರ. 

4. ಗರಹಕ್ ಸಂಕ್ಹ ಕ್ೇಂದರ 
ನಮೊಭಿಂದಿಗಿನ ನಿಭಭ ಎಲಲ ಸಿಂವಹನಖಳಲ್ಲ, ದಮವಿಟು್ ನಿಭಭ 16-ಅಿಂಕ್ತಿಮ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸಿಂಖ್ರಮಮನುನ ಸೊಚಿರ್ಸ ನಿ ವು ಈ 
ಕ್ರಳಗಿನ ಮವುದರ  ವಿಧನಖಳಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಅನುನ ಸಿಂಕ್ತಿಗಸಫಹುದು. 
(ಎ) ನಭಭ 24 ಖಿಂಟರಖಳ ಗಯಹಔ ಷರ  ಕ್ರ ಿಂದಯಕ್ರಕ ಔಯರ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ - 1860 266 2666 (ಸಥಳಿ ಮ ಔಯರ ದಯಖಳು ಅನವಯಿಸುತುರ). ಪ್ತಯವಿ ಲ್ ಗ್ 
ಗಯಹಔಯು1800 266 6666 ಗರ ಔಯರ ಭಡಫಹುದು (ಟರೊ ಲ್ - ಉಚಿತ). ಫ ನ್ ಸಿಂಖ್ರಮಖಳ ವಿವಯದ ಟ್ಟ್www.kotak.comನಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿದರ (ಬಿ) 

ಇಮೆ ಲ್ ಭೊಲ್ಔ www.kotak.comಗರ ಲಗ್ ಇನ್ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ನಿಭಭ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಖ್ತರಮ ಭೊಲ್ಔ (ರ್ಸ) ಕ್ರೊರಿಮರ 
ಭೊಲ್ಔ-ಷರ  ವಮವಷಥಔ, ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಲ್ಮಿಟರರ್, 3 ನರ  ಭಹಡಿ , ಅಔುಯಟ್ಟ ಎಸ ಎಿಂರ್ಸ, ಎಲ್ ಬಿಎಸ ಭಖಗ, ಖ್ರೊ ತ್, ಥಣರ (). 

ಭಸಯಷಿ - 400601, ಬಯತ. (ಡಿ) ನಿಮಮಿತ ಪ್ ಸ್: ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಲ್ಮಿಟರರ್. ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ೀಗ ಪ್ತ. ಫಕ್ೀ ಸಿಂಖ್ರಮ 27703, 

ಭಲರ್ (ೂವಗ), ಭುಿಂಫರೈ 400097, ಬಯತ 

5. ಕ್ುಂದುಕ್ಡಯತ್ಗಳ ರಿಹಯ / ದಡಯುಗಳು / ಉಲ್ಬಣ 

ನಭಭ ಷರ ರಖಳಲ್ಲ ನಿ ವು ತೃುಯಖದಿಯುವ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ನಿಭಭ ಔುಿಂದುಕ್ರೊಯತರಮನುನ ನಿ ವು ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫಹುದು (i)www.kotak.comನಲ್ಲ 
"ದೊಯು ಪಮ್ಗ" ಅನುನ ಬತಿಗ ಭಡಿ (ii) ನಭಭ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯಕ್ರಕ ಔಯರ ಭಡುವುದು (iii) ಷರ  ವಮವಷಥಔರಿಗರ ಫಯರಯಿರಿ- ಷರ  
ಕ್ಮಗಚ್ಯಣರಖಳು (iv)ಈಔುರಿತುಸರಚಿುನಯತಿಕ್ತಿಯಯಗಗಿಸಖೊಇದಯರಿಸಯಕ್ಕಗಿನಿ ವು        , ನರೊ ಡಲ್ಆಫಸಇಗವರಿಗರಕ್ರಯಡಿಟಕಡಿೀವಗಬಖದ 
nodalofficer@kotak.com ಈಇ-ಮೆ ಲರಗಫಯರಮಫಹುದು.ನಿಭಭ ದೊಯನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ 30 ದಿನಖಳಲ್ಲ ರಿಹರಿಸದಿದದಯರ, ಈ ದೊಯನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ 
ಒಿಂಫುರ್ೀ ಭನ್ ಗರ ತಿಳಿಸಫಹುದು. ನಿಭಭ ಸಥಳಕ್ಕಗಿ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಒಿಂಫುರ್ೀ ಭನ್ ಗರ ವಿವಯಖಳನುನ ವಖ್ರಖಳಲ್ಲ ಯದರ್ಶಗಸಲಖುತುದರ. 

6. ಡಿೇಪಲ್್ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಔನಿಷಠ ಔನಿಷಠ ಮೊತುವನುನ ವತಿಸದಿದದಯರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ (ಖಳು) ತಭಭ ನಿಂತಯದ ಯತಿ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ತಭಭ ಫಕ್ತಿ ವತಿಸಲ್ು 
ನರನಪ್ತಸಲಖುವುದು.6 ತಿಿಂಖಳಿಗಿಿಂತ ಸರಚಿುನ ಅವಧಿಗರ ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವುದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನುನ 'ಉದರದ ಶೂವಗಔ ಡಿ ಪಲ್್ರ' ಎಿಂದು ವಯದಿ 
ಭಡುತುದರ.ಡಿ ಪಲ್್ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಪ್ ಸ್, ಪಮಕ್ೀ ಭತುು ದೊಯಣಿ, ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಮೆ ಲ್, ಎಸ ಎಿಂಎಸ ಸಿಂದರ ಶ ಭತುು / ಅಥ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಖಳನುನ 
ತರೊಡಗಿರ್ಸಕ್ರೊಳುುವ ಭೊಲ್ಔ ಪಲರೊ -ಅಪ್ ಖಳನುನ ಭಡಫಹುದಗಿದರ. ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಭಗಡಿರ್ಸದಿಂತರ ಫಮಿಂಕ್ ಭತುು ನರ ಭಔಗರೊಿಂಡ ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  
ವಮಕ್ತಿುಮು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಕ್ಮಗಚ್ಯಣರ ಭತುು ಫಕ್ತಿ ಸಿಂಖಯಹ ಭತುು ಬದಯತ ನಿ ತಿಮನುನ ಭಯುವತಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನಮಯ ಚಿತ ಅಬಮಸ ಸಿಂರ್ಹತರಗರ 
ಫದಧಯಗಿಯಫರ ಔು. ಿಂದು ರ ಳರ ಡಿ ಪಲ್್ ವಯದಿ ಭಡಿದ ಸಭಷರಮಮನುನ ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಹಗತರ ಇಯುತುದರ: 
• ಯವರನಮಲ್ಲಯುವ ಡಿ ಪಲ್್ರ ತನನ ಸಿಂೂಣಗ ಫಕ್ತಿ ಹಣವನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗರ ದಿಳಿ ಭಡಿದದನರ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗಿನ ಫಕ್ತಿಖಳನುನ 

ಇತಮಥಗಡಿರ್ಸದದನರ. 
• Or ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿಯುದಧ ಅಥ ವಿಯುದಧ ಸಲ್ಲರ್ಸದ ಕ್ನೊನು ಮೊಔದದಮೆಮಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿಯುದಧ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನುನ ಡಿ-ಲ್ಸ್ ಭಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ 

ಸೊಚಿಸುವ ನಮಮಲ್ಮದ ಆದರ ಶ / ತಿ ುಗ ಫಿಂದಿದರ. ರೈಮಕ್ತಿುಔ ವಿಭವರಗಖಳ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಯಔಯಣದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ನಿಧಗಯಖಳನುನ 
ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲಖುತುದರ. 

• ಮೆ ಲರ ತಿಳಿರ್ಸದ ಸನಿನರ ಶಖಳಲ್ಲ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಫೊಮಯರೊಗರ ಭುಿಂದಿನ ಭರ್ಸಔ ರಿಪರಯಶ ನಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡಖಗಳ ದಕಲರಮನುನ 'ಔಯರಿಂಟ್' ಎಿಂದು 
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ನವಿ ಔರಿಸಲಖುತುದರ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಷವು ಅಥ ವಶವತ ಅಿಂಖರೈಔಲ್ಮದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಕ್ನೊನು ಭತುು ಇಕ್ತಿವಟ್ಟಮಡಿಮಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಎಲಲ ಕ್ರೊ ಸ ಗಖಳನುನ ತನನ 
ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಭುಿಂದುವರಿಸಲ್ು, ಮವುದರ  ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳನುನ) ಫಕ್ತಿ ಉಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. ಅನವಮಖುವ ವಿಭ ಯಕ್ಷಣರ 
ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಉತುಯಧಿಕ್ರಿಖಳು / ಕ್ಮಗನಿಗಹಔಯು / ನಿಗಹಔಯು. 
ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ಗ ಔಳರದುಸರೊ ದಯರ ಅಥ ಔದಿದದದಯರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನುನ ಅನಧಿಔೃತ ವರ್ಹಟುಖಳಿಿಂದ ಯರ್ಸಲಖುತುದರ, ಅಲ್ಲ ವಷಗಕ್ರಕ ವಿಮೆ ಭಡಿರ್ಸದ 
ಮೊತುದ ಅಹಗತ ಗಿಯರ್ ರ್ಸಲ್ವರ ಕ್ರ್ ಗಗರ ₹ 25,000, ಗರೊ ಲ್ಡ ಕ್ರ್ ಗಗರ ₹ 1,00,000, ಲಟ್ಟನಿಂ ಕ್ರ್ ಗಗರ ₹ 1,25,000, ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ ಕ್ರ್ ಗಗರ ₹ 2,50,000, 

ಪ್ತಯ ಮಿಮಿಂ ಕ್ರ್ ಗಖಳಿಗರ, ₹ 10,00,000. ವಿಭ ಯಕ್ಷಣರಮನುನ www.kotak.comನಲ್ಲ ವಿವಯಗಿ ವಿವರಿಸಲಗಿದರ 

7. ಕಡುಹದ್ಯಯ ಭುಕುಮ / ರ್ಹಂತ್ಗ್ದುಕ್ಡಳುುವಿಕ್ 
ಕ್ಡುಗದಯನು ತನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ಲ್ಖಿತ ವಿನಿಂತಿಮ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯಕ್ರಕ ಔಯರ 
ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಭುಕ್ುಮಗರೊಳಿಸಲ್ು ಆಯಕ ಭಡಫಹುದು ಭತುು ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಔಣಿ ಗಮಗಿ ತುಿಂಡುಖಳಗಿ ಔತುರಿರ್ಸ. ನಿಭಭ ಎಲಲ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುವು 
ತಕ್ಷಣರ  ಆಖುತುದರ .ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ 150 ದಿನಖಳಿಗಿಿಂತ ಸರಚ್ುು ಕ್ಲ್ ಫಳಸದಿದದಲ್ಲ, ಬದಯತ ಕ್ಯಣಖಳಿಗಗಿ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ತತಕಲ್ಔಗಿ 
ನಿಫಗಿಂಧಿಸಫಹುದು. 
ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ಭುನೊೀಚ್ನರಯಿಲ್ಲದರ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರಮನುನ ಯದುದಗರೊಳಿಸಫಹುದು, ವಮವಸಯ ಅಥ ಬದಯತ 
ಕ್ಯಣಖಳಿಗಗಿ ಇದು ಅಖತಮರಿಂದು ಸಭಿಂರ್ಜಸಗಿ ನಿಂಬಿದಯರ, ನಿ ವು ವತಿಖಳನುನ ವಿಳಿಂಫ ಭಡಿದಯರ, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಮಿ ರಿದಯರ ಅಥ ಚರಕ್ ಖಳನುನ 
ರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿರ್ಸದಯರ. 

8. ಕರ್ಡ್ಹ ನಷ್ / ಕ್ಳುತ್ನ 

• ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯಕ್ರಕ ಔಯರ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರ್ ಗನ ನಷ್ವನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ವಯದಿ ಭಡಫರ ಔು.ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರೊ ರಿಕ್ರಮ 
ಮೆ ಯರಗರ ಫಮಿಂಕ್ ದುಯುಯ ಖವನುನ ತಡರಮಲ್ು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ನಿರ್ಷಕ್ಮಗರೊಳಿಸಲ್ು ಯಮತಿನಸುತುದರ. ಕ್ಡುಗದಯನು ಸಥಳಿ ಮ ಪ್ಲ್ ಸರಿಗರ 
ಮೊದಲ್ ಭರ್ಹತಿ ವಯದಿಮನುನ ("ಎಫ್ಟ ಐಆರ") ಸಲ್ಲಸಫರ ಔು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಗರಯಿಂದಿಗರ / ಇಲ್ಲದರ ಕ್ರ್ಗ ಅಥ ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಮಯದಯೊ 
ಡರದುಕ್ರೊಿಂಡಖ ಭತುು ದುಯುಯ ಖಡಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡಖ ಅಥ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಪ್ತಗರಯಿಂದಿಗರ ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮೊ ಸದಿಿಂದ 
ವತಿಗರ್ಸದಯರ ಅಥ ಸಭಿಂರ್ಜಸದ ಕ್ಳಜಿಯಿಲ್ಲದರ ವತಿಗರ್ಸದಯರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಎಲಲ ನಷ್ಖಳಿಗರ ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ. ಎಲಲ ನಷ್ಖಳಿಗರ 
ಸರೊಣರಗಯಯಗಿರಿ. 

• ನಿ ವು ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತಿಳಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಮವುದರ  ದುಯುಯ ಖಕ್ರಕ ನಿ ವು ರ್ಜಫದಯಯಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಿ ವು ಸಿಂೂಣಗ 
ನಿಲ್ಗಕ್ಷಾದಿಿಂದ ವತಿಗಸದ ಸರೊಯತು. 

• ಮವುದರ  ಮೊತುವನುನ ಮರಿ ವಿಧಿರ್ಸದಯರ, ಅದು ಗಯಹಔರಿಿಂದ ವತಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ ಭತುು ವಿದಸದಗಿದದಯೊ ಸಹ, ಗಯಹಔನಿಗರ 
ಅನವಮಖುವಿಂತಹ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದ ಯಕ್ಯ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ವತಿಸಲ್ು ಗಯಹಔನು ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುತುನರ. ಇದಲ್ಲದರ, ಫಮಿಂಕ್ ವತಿ ಭಡಿದಲ್ಲ, 
ಗಯಹಔರಿಿಂದ ಸರ ಳಿದ ಮೊತುವನುನ ಭಯುಡರಮಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಹಗತರ ಇದರ. ಇದಲ್ಲದರ, ಮೊತುವು ವಿದದಲ್ಲದದಯರ, ಗಯಹಔಯು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದ ಯಕ್ಯ ಅದರ  
ರಿ ತಿ ವತಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ ಭತುು ವಿದದ ಪಲ್ತಿಂಶ / ನಿಧಗಯಕ್ಕಗಿ ಕ್ಮಫಯದು. ಚರ ತರಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಹಔುಕ ಭತುು ವತಿಸುವ 
ಗಯಹಔಯ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರ ಭನಮಗಿಯುತುದರ ಭತುು ಗಯಹಔಯ ಅರ್ಸುತವದಲ್ಲಯುವ ಸಿಂಫಿಂಧವು ಫಮಿಂಕ್ ನರೊಿಂದಿಗರ ಸಥಗಿತಗರೊಿಂಡಿದರ ಭತುು / ಅಥ ಮವುದರ  
ಕ್ಯಣಕ್ಕಗಿ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಅಭನತುಗರೊಳಿಸಲಗಿದರ / ಭುಚ್ುಲಗಿದರ ಎಿಂಫ ಅಿಂಶವನುನ ಲರಕ್ತಿಕಸದರ ಭನಮಗಿಯುತುದರ. 

9. ರಕ್ಟಣ್ 
ಅರ್ಸುತವದಲ್ಲಯುವ ವಮವಸಯ ಅಬಮಸಖಳ ಯಕ್ಯ, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳು) ಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ಭರ್ಹತಿಮನುನ ಗಯಹಔರಿಗರ ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರ ಇಲ್ಲದರ 
ಮವುದರ  ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಫೊಮಯರೊ ಗರ (ಅರ್ಸುತವದಲ್ಲಯುವ ಅಥ ಬವಿಷಮ) ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಧಿಕ್ಯವಿದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಪ್ತಕ್ರೊಿಂಡಿದದಯರ. ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಭರ್ಹತಿ ಫೊಮಯರೊ  ಇಿಂಡಿಮ ಲ್ಮಿಟರರ್ (ರ್ಸಬಿಲ್) ಭತುು ಇತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಫೊಮಯರೊ ಖಳು ಹಣಕ್ಸು ವಮವಷರಥಮ ಕ್ಮಗಕ್ಷಭತರ ಭತುು 
ರ್ಸಥಯತರಮನುನ ಸುಧರಿಸಲ್ು ಬಯತ ಸಕ್ಗಯ ಭತುು ಬಯತಿ ಮ ರಿಸರ್ವಗ ಫಮಿಂಕ್ ನ ಿಂದು ಉಔಯಭಗಿದರ. ಮಿತಿಮಿ ರಿದ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಖಳಿಗರ ವತಿ 
ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ಮೆ ಲರ ಮವುದರ  ರಿಪರಯಶ / ನವಿ ಔಯಣವು ರ್ಸಬಿಲ್ / ಇತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಫೊಮಯರೊ ಖಳಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ವತಿ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ 60 ದಿನಖಳ 
ಅವಧಿಮಲ್ಲ ಯತಿಪಲ್ಸುತುದರ. ಔುಿಂದುಕ್ರೊಯತರ-ಸಿಂಫಿಂಧಿತ ರಿವತಗನರ ಅಥ ವತಿ ಸಿಂಫಿಂಧಿತ ರಿವತಗನರಖಳು ಅಥ ಇನನವುದರ  ರಿವತಗನರಮ 
ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಯತಿನಿಧಿಮ ನಡುರ ನಿದಿಗಷ್ ರಿವತಗನರಖಳನುನ ದಕಲ್ಸುತುದರ ಎಿಂದು 
ನವು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ತಿಳಿಸಲ್ು ಫಮಸುತರು ರ. 
 

ಕರ್ಡ್ಹ ಹ್ಡೇಲ್ಿರ್ ಒಪಂದ 

(ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು) 

ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಷರ ರಖಳನುನ ಡರಮುವುದು ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳಿಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಖ್ತರಖಳು ಭತುು ಷರ ರಖಳ ಷಭನಮ 
ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಯಡಿಸಫಹುದದ ನಿಮಭಖಳಿಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ ಎಿಂದು ಗಯಹಔಯು ುತುಯರ. ಭತುು 
ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಬಯತಿ ಮ ರಿಸರ್ವಗ ಫಮಿಂಕ್ ("ಆಬಿಗಐ") ಅಥ ಇನನವುದರ  ವಸನಫದಧ ಅಥ ನಿಮಿಂತಯಔ ಯಧಿಕ್ಯ ("ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು") 
ರಿಚ್ಯಿರ್ಸದ ಅಥ ತಿದುದಡಿ ಭಡಿದ ನಿಮಭಖಳು. 
ಮವುದರ  ನಿದಿಗಷ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಯೊಿಂತಯಕ್ರಕ ಮವುದರ  ವಿವರ ಷ ದಖಳನುನ ಉಲರಲ ಖಿಸಲಗಿಯುವುದನುನ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ಎಲಲ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ 
ಯೊಿಂತಯಖಳಿಗರ ಕ್ರಳಗರ ನಿ ಡಲದ ನಿಮಭಖಳು ಅನವಮಖುತುರ. 
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1. ವಯಖಯನಗಳು 
1.1. "ಖ್ತರ" ಎಿಂದಯರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಖ್ತರಖಳು ಭತುು ಷರ ರಖಳ ಷಭನಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಭತುು ನಿಮಭಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ 

ನಿವಗರ್ಹಸುವ ಖ್ತರ. 
1.2. "ಅಜಿಗದಯ" ಎಿಂದಯರ: (i) ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಅಜಿಗ ನಭೊನರಮಲ್ಲ ಸರ್ಹ ಭಡಿದ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿು (ii) ಕ್ರ್ ಗಗರ ಸರ್ಹ 

ಭಡಿದ ಅಥ ಫಳರ್ಸದ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿು. 
1.3. "ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ" ಎಿಂದಯರ ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯರಿಿಂದ ನಭನಿದರ ಗಶನಗರೊಿಂಡ ವಮಕ್ತಿುಗರ ನಿ ಡಲದ ಸರಚ್ುುವರಿ ಕ್ರ್ಗ. 
1.4. "ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ಡುಗದಯ" ಎಿಂದಯರ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ವಿತರಿಸಲ್ಟ್ ವಮಕ್ತಿು ಭತುು ಅದಯ ಫಕ್ತಿ ವತಿಸುವ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರ ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯಯದು. 
1.5. "ಅಧಿಔೃತ ಭಯಟಗಯ" ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮ ನಿವಗಹಣ ಕ್ಯದ 1999 ("ಪರಭ") ನ ಷರಕ್ಷನ್ 2 (ರ್ಸ) ನಲ್ಲ ಮಖ್ಮನಿರ್ಸಯುವಿಂತರ ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮ 

ಅಥ ವಿದರ ರ್ಶ ಬದಯತರಖಳಲ್ಲ ವಮವಹರಿಸಲ್ು ಅಧಿಕ್ಯ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ವಮಕ್ತಿು ಅಥ ಔಡಲಚರಮ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಗಟಔವನುನ ಸೊಚಿಸುತುದರ; 
1.6. "ಕ್ರ್ಗ / ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ" ಎನುನವುದು ಕ್ರ್ಗ ನಿ ಡುವವರಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ನಿ ಡುವ ಚಿನನ, ಕ್ಪ್ಗಯರ ಟ್, ವಮವಸಯ, ಲಾಟ್ಟನಮ್ ಭತುು ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ 

ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ ಜಖತಿಔ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಸೊಚಿಸುತುದರ ಭತುು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ರಿಚ್ಯಿಸಫಹುದದ ಮವುದರ  
ವಮತಮಸಖಳು ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ. 

1.7. "ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ / ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ" ಎಿಂದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರಮ ಭೊಲ್ಔ ಏಔಕ್ಲ್ದಲ್ಲ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರಮ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ಮಗಚ್ಯಣರಗಗಿ ಫಮಿಂಕ್ 
ತರಯರಮುವ ಭತುು ನಿವಗರ್ಹಸುವ ಮವುದರ  ಅಹಗ ಖ್ತರ (ಖಳು). 

1.8. "ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರ" ಎಿಂದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಖಳು ಭತುು ಡರಬಿಟ್ ಖಳನುನ ಸೊಚಿಸುವ ನಿಮತಕ್ಲ್ಔ ಭಧಮಿಂತಯಖಳಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಯಥಮಿಔ 
ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಔಳುರ್ಹರ್ಸದ ಸರ ಳಿಕ್ರ. 

1.9. "ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ" ಎನುನವುದು ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಷರ ರಿದಿಂತರ ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ಗ ನಿ ಡಲದ 
ಗಯಹಔಯನುನ ಸೊಚಿಸುತುದರ. 

1.10. "ನಖದು ಮಿತಿ" ಎಿಂದಯರ ಫಮಿಂಕ್ ಮಖ್ಮನಿರ್ಸದ ಅಥ ಸೊಚಿರ್ಸದಿಂತರ ಖರಿಷಠ ಯಭಣದ ನಖದು ಅಥ ಅದಕ್ರಕ ಸಭನದ ಹಣ, ಅಿಂದಯರ ಕ್ರ್ಗ 
ಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ರ್ಹಿಂಡರಮಫಹುದು. ಅಿಂತಹ ಮಿತಿಮು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮ 
ಉವಿಬಖವನುನ ಯೊಪ್ತಸುತುದರ. 

1.11. "ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ" ಎನುನವುದು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಭೌಲ್ಮಭನದ ನಿಂತಯ ನಿದಿಗಷ್ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದ ಖರಿಷಠ ಮಿತಿಮಗಿದರ ಭತುು ಅದು ಕ್ರ್ಗ 
ಖ್ತರಗರ ಲ್ಖತಿುಸಲಗಿದರ. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಇದದಯರ. 2 ಅಥ ಸರಚಿುನ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ಸರೊಿಂದಿದರ, ನಿಂತಯ ಎಲಲ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಕ್ರ್ ಗಖಳಲ್ಲನ ಟು್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ ಯತಿ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಯತರಮ ಔಗಿ ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದ ಮಿತಿಖಳಿಗಿಿಂತ ಸರಚಿುನದಗಿಯುತುದರ. ಉದ. ಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಗರ 
₹ 1 ಲ್ಕ್ಷ ಮಿತಿ ಭತುು ಇನರೊನಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಗರ ₹ 1.5 ಲ್ಕ್ಷ ಮಿತಿ ಇದದಯರ, ಟು್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ ಎಯಡೊ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳಲ್ಲ ₹ 1.5 ಲ್ಕ್ಷಗಿಯುತುದರ. 

1.12. "ತಪ್ತತಸಥ ಖ್ತರ" ಎಿಂದಯರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಖ್ತರಮಗಿದುದ, ಅದು ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಅಭಿಯಮದಲ್ಲ ಅತೃಪ್ತುಔಯದ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ರ್ಸಥತಿಮನುನ ಸರೊಿಂದಿದರ; 

1.13. "ಇಡಿರ್ಸ" ಎಿಂದಯರ ಮವುದರ  ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಡಟ ಕ್ಮುರ ಟಮಿಗನಲ್ ಖಳು, ಭುದಯಔಖಳು, ಪ್ತನ್ ಮರ್ ಖಳು ಭತುು ಷಧನಖಳನುನ ಚ್ಲಯಿಸಲ್ು 
ಅಖತಮದ ಷಫ್ಟ್ ರ ರ ಷರ ರಿದಿಂತರ ಇತಯ ರಿಔಯಖಳು, ಬಯತದಲ್ಲ ಅಥ ವಿದರ ಶದಲ್ಲಯಲ್, ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ ಹಿಂಚಿಕ್ರಮ ನರಟ್ ವಕ್ಗ ಆಗಿಯಲ್, 
ಇತಯ ವಿಷಮಖಳ ಜರೊತರಗರ, ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಭಚರಗಿಂಟ್ ಎಷ್ಬಿಲಷ ಮೆಿಂಟ್ ನಲ್ಲ ವರ್ಹಟನುನ ಯಯಿಂಭಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ನಿ ಡಿದ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ 
ಫಳಸಫಹುದು. 

1.14. "ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಮಿ ಡಿಮ" ಎಿಂದಯರ ಇಿಂಟರ ಎಲ್ಮ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು, ಫ ನ್ (ಪಮಕ್ೀ ಷರ ರಿದಿಂತರ), ಮೊಫರೈಲ್, ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಭತುು ಪ್ತಎಸ. 
1.15. ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕಎಲಲತಿದುದಡಿಖಳನುನಳಗರೊಿಂಡಿಂತರಆರ ಬಿಐ ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದಿಂತರ "ಎಕ್ತಿೀಮ್" ಬಯತದ ಯಫ್ತು ಆಭದು ನಿ ತಿಮನುನ ಸೊಚಿಸುತುದರ. 
1.16. "ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ವಮವಸಯಖಳು" ಬಯತ, ನರ ಳ ಭತುು ಬೊತನ್ ಸರೊಯಗಿನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಭಡಿದ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ 

ಸೊಚಿಸುತುದರ. 
1.17. "ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್" ಅಥ "ಫಮಿಂಕ್" ಅಥ "ಫಮಿಂಕ್" ಅಥ "ಕ್ರಎಿಂಬಿ" ಅಥ "ನವು", "ನಭಗರ", "ನಭಭ" ಎಿಂದಯರ ಕ್ರೊಟಕ್ 

ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಲ್ಮಿಟರರ್ ಔಿಂರನಿ ಕ್ಯದ 1956 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಸಿಂಯ ಜಿತ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಔಿಂನಿಮಗಿದುದ, ಅದಯ ನರೊ ಿಂದಯಿತ ಔಚರ ರಿ 27 
ಬಿಕ್ರರ್ಸ, ರ್ಸ 27, ಜಿ ಫಲಕ್, ಫಿಂದಯ ಔುಲಗ ಕ್ಿಂರಲಕ್ೀ, ಫಿಂದಯ (ಇ), ಭುಿಂಫರೈ - 400 051, ಬಯತ ಭತುು ಅದಯ ಸಿಂದಬಗಕ್ರಕ ಅನವಮಖದ 
ಸರೊಯತು ಅದಯ ಯತಿನಿಧಿಖಳು, ಉತುಯಧಿಕ್ರಿಖಳು ಭತುು ನಿಯ ರ್ಜಔಯು. 

1.18. "ಭಚರಗಿಂಟ್" / "ಭಚರಗಿಂಟ್ ಎಷ್ಬಿಲಶರಭಿಂಟ್" / "ಲರೊಗಳುುವಿಕ್ರಮ ಭಚರಗಿಂಟ್ ಷಥನರ" (ಪ್ತಎಿಂಇ) ಎಿಂದಯರ ಫಮಿಂಕ್ ಭತುು ಇತಯ ವಿ ಷ / ಭಸ್ರ 
ಕ್ರ್ಗ       ಸದಸಮ ಫಮಿಂಔುಖಳು ಇಯುವ ಮವುದರ  
ಸಥಳಖಳು.ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರಸಯಔುಭತುುಷರ ರಖಳಭಯಟಕ್ಕಗಿಕ್ರ್ ಗಖಳನುನರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ುಭತುುಗೌಯವಿಸಲ್ುವಮವಷರಥಖಳನುನಭಡಿದರಭತುುಕ್ರ್ಗ, 
ಗೌಯನಿವತ ಎಿಂದು ಫಮಿಂಕ್, ವಿ ಷ ಇಿಂಟರ ನಮಷನಲ್ ಅಥ ಮರಿ ಜರ್ಹ ಯತು ಭಡಿದ ಇತಯ ಅಿಂಖಡಿಖಳು, ಅಿಂಖಡಿಖಳು, 
ಯರಷರೊ್ ಯರಿಂಟ್ ಖಳು, ವಿಭನಮನ ಸಿಂಷರಥಖಳು ಷರ ರಿರ. ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ಘೀೊ ರ್ಷಸಫಹುದದ ಮವುದರ  ಔಿಂನಿ, ನಿಖಭ, ಷಥನರ, ಸಿಂಷರಥ, 
ವಮಕ್ತಿುಖಳ ಅಥ ವಮಕ್ತಿುಮ ಅಥ ಮವುದರ  ಅರ್ಸುತವದ ಅಥಗ, ಇದು ಎಲ್ಲದದಯೊ, ಅದನುನ ಮರಿ ಎಿಂದು ಗರೊತುುಡಿಸಲಗಿದರ ಭತುು / ಅಥ 
ಮಯರೊಿಂದಿಗರ ವಮವಷರಥ ಇದರ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಷರ ರಖಳನುನ ಸಲ್ಲಸುವ ಫಮಿಂಕ್. 

1.19. "ಬಖವರ್ಹಸುವ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು", "ಪ್ತಎ" ಅಥ "ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು" ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸವಮಿಂಚಲ್ತ ಟರಲ್ಲರ ಮಿಂತಯಖಳು (ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು) ಭತುು ಇತಯ ಫಮಿಂಔುಖಳಿಗರ 
ಷರ ರಿದ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿರ, ಅವುಖಳು ವಿ ಷ / ಭಸ್ರ ಕ್ರ್ಗ        ಹಿಂಚಿಕ್ರಮ ವತಿ ನರಟ್ ವಕ್ ಗನಲ್ಲ ಬಖವರ್ಹಸುತಿುರ, ಇದಯಲ್ಲ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಸಫಹುದು. 

1.20. "ಪ್ತನ್" ಅಥ ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಖುಯುತಿನ ಸಿಂಖ್ರಮ ಎಿಂದಯರ ಮವುದರ  ಮದೃಚಿಿಔಗಿ ಯಚಿಸಲದ ಯಹಸಮ ಭತುು ಗೌಮ ಸಿಂಕ್ರ ತವನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಯುತುದರ, 
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ಇದನುನ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಿಂದ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ನಿಖದಿಡಿಸಲಗಿದರ ಭತುು / ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಆಯಕಮ ಯಕ್ಯ 
ಫದಲಯಿಸಫಹುದು. 

1.21. "ಪ್ತಎಸ" ಎಿಂದಯರ ಬಯತದಲ್ಲ ಅಥ ವಿದರ ಶದಲ್ಲಯಲ್, ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ ಹಿಂಚಿಕ್ರಮ ನರಟ್ ವಕ್ಗ ಆಗಿಯಲ್, ಇತಯ ವಿಷಮಖಳ ನಡುರ, 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಫಳಿ ಇಯುವ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳಲ್ಲ) ನಲ್ಲ ಯರ ರ್ಶಸಲ್ು ಫಳಸಫಹುದು. 

1.22. "ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯ" ಎಿಂದಯರ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮನುನ ತರಯರದಿಯುವ ಅಜಿಗದಯ. 
1.23. "ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ಗ" ಎಿಂದಯರ ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವರಿಗರ ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಗರೊಲ ಫಲ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ. 
1.24. "ರಿರ್ಗ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ" ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ರಿರ್ೀಗ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ಅನುನ ಇಲ್ಲ ಷಯತುು 27 ಯಲ್ಲ ವಿವಯಗಿ ಸರ ಳಲಗಿದರ. 
1.25. "ಷರ ಲ್ೀ ರ್ಸಲಪ್" / "ಚೆಂಗ ರ್ಸಲಪ್" ಎನುನವುದು ಭಚರಗಿಂಟ್ ಟಮಿಗನಲ್ ನಲ್ಲ ಅಥ ಪ್ತಎಮ್ ಇನಿಿಂದ ಉತತಿುಮಖುವ ರ್ಸಲಪ್ ಅನುನ ಸೊಚಿಸುತುದರ, ಪ್ತಎ / 

ಪ್ತಎಿಂಇ / ಟಮಿಗನಲ್ ನಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ವರ್ಹಟು / ಖಳ ಭೌಲ್ಮವನುನ ಯತಿಬಿಿಂಬಿಸುತುದರ, ಇದನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಉಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. 
1.26. "ಟಮಿಗನಲ್" ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿಸಲ್ು ಷಧನಖಳನುನ ಚ್ಲಯಿಸಲ್ು ಅಖತಮವಿಯುವ ಎಲಲ ಷಫ್ಟ್ ರ ರ, 

ರರಿಪರಯಲ್ ಖಳು ಭತುು ರಿಔಯಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿದರ ಭತುು ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಡಟ ಕ್ಮುರ (ಇಡಿರ್ಸ) ಟಮಿಗನಲ್ ಖಳು, ವಿ ಷ / ಭಸ್ರ ಕ್ರ್ಗ  
      ಟಮಿಗನಲ್ ಖಳು, ಭುದಯಔಖಳು, ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಖುಯುತಿನ ಸಿಂಖ್ರಮ (ಪ್ತನ್ ) ಮರ್ ಖಳು. 

1.27. "ವರ್ಹಟು" ಎಿಂದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಅಕ್ೌಿಂಟ್ ಅನುನ ಯರ ರ್ಶಸುವ ಭೊಲ್ಔ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಮೆ ಲರ ರಿಣಭ ಬಿ ಯಲ್ು ಎಟ್ಟಎಿಂ ಅಥ ಪ್ತಎಿಂಇ ಅಥ 
ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಮಿ ಡಿಮದಲ್ಲ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ನರ ಯಗಿ ಅಥ ಯರೊ ಕ್ಷಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ನಿ ಡುವ ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರ. 
"ಭನಮ ಶುಲ್ಕ" ಎಿಂದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ವಿಧಿಸುವ ಭತುು ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕ ಭತುು ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳ ಯಶರ್ಸುಗಗಿ ಅಿಂತಹ 
ಭನಮ ಶುಲ್ಕವನುನ ಭತಯ ಖಣನರಗರ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲಖುತುದರ; 

1.28. "ವಿ ಷ" ಅಥ "ವಿ ಷ ಎಲರಕ್ಿನ್" ಎಿಂದಯರ ವಿ ಷ ಇಿಂಟನಮಗಷನಲ್ ಡರತನದ ಖುಯುತು. 
1.29. "ವಿ ಷ / ಲಸ ಎಟ್ಟಎಿಂ ನರಟ್ ವಕ್ಗ" ಎಿಂದಯರ ಬಯತ ಭತುು ವಿದರ ಶಖಳಲ್ಲಯುವ ವಿವಿಧ ಸಥಳಖಳಲ್ಲಯುವ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು, ಅದು ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಗೌಯವಿಸುತುದರ 

ಭತುು ವಿ ಷ / ಲಸ ಅಥ ವಿ ಷ ಎಲರಕ್ಿನ್ ಚಿಸರನಖಳನುನ ಯದರ್ಶಗಸುತುದರ. 
1.30. "ಭಸ್ರ ಕ್ರ್ಗ" ಅಥ "ಭಸ್ರ ಕ್ರ್ಗ ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್" ಅಥ "ಮೆಷರೊಿ " ಅಥ ಹಿಂಚಿದ ನರಟ್ ವಕ್ಗ, ಇತಯ ವಿಷಮಖಳ ಜರೊತರಗರ, "ರ್ಸಯಸ" 

ಎಿಂದಯರ ಭಸ್ರ ಕ್ರ್ಗ ಇಿಂಟನಮಗಷನಲ್ ಡರತನದ ಖುಯುತುಖಳು. 

2. ಕರ್ಡ್ಹ ಫಳಕ್: 
2.1. ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಅಜಿಗ ನಭೊನರಗರ ಸರ್ಹ ಭಡುವುದು ಭತುು / ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಗಗಿ ಆನ್ ಲರೈನ್ ನಲ್ಲ ಅಜಿಗ ಸಲ್ಲಸುವುದು ಭತುು / ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಗಗಿ 

ಇ-ಮೆ ಲ್ ಭೊಲ್ಔ ಅಜಿಗ ಸಲ್ಲಸುವುದು ಭತುು / ಅಥ ಕ್ರ್ ಗನ ರ್ಹಭುಭಕದಲ್ಲ ಸರ್ಹ ಭಡುವುದು ಭತುು / ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಸುವುದು 
ನಿಮಭಖಳನುನ ಅಿಂಗಿ ಔರಿಸುತುದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥಗಭಡಿಕ್ರೊಳುುತುನರ ಭತುು ಕ್ಡುಗದಯಯ ಿಂದದ ಷಯತುುಖಳನುನ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ 
ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ತಿದುದಡಿ ಭಡುತುದರ. 

2.2. ಪ್ತಎ / ಪ್ತಎಿಂಇ / ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಮಿ ಡಿಮ ಭತುು ಟಮಿಗನಲ್ ಭತುು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ಗರೊತುುಡಿರ್ಸದ ಇತಯ ವತಿ ವಿಧನಖಳಲ್ಲ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ 
ಬಯತ ಭತುು ವಿದರ ಶಖಳಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಅನುಭತಿರ್ಸಯುವ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ಭತಯ ಕ್ರ್ಗ ರ್ಸವ ಕ್ಯಹಗಗಿಯುತುದರ. 

2.3. ಸಯಔು ಅಥ ಷರ ರಖಳ ಎಲಲ ಕರಿ ದಿಖಳು, ನಖದು, ಶುಲ್ಕಖಳು, ಶುಲ್ಕಖಳು, ಫಡಿಡ, ತರರಿಗರಖಳು ಭತುು ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ವತಿಸಫರ ಕ್ದ 
ವತಿಖಳ ಭೌಲ್ಮಕ್ಕಗಿ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳನುನ) ಡರಬಿಟ್ ಭಡುತುದರ. ಎಲಲ ವಮವಸಯಖಳು ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳಿಗರ) ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಖ್ತರ 
ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಯತಿಪಲ್ಸುತುದರ. ಅಿಂತಹ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳನುನ ಯತಿ ತಿಿಂಖಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಫಮಿಂಕ್ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದ ವಿತಯಣ ಮೊ ರ್ 
ಭೊಲ್ಔ ಔಳುರ್ಹಸಲಖುತುದರ ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಆಯಕ ಭಡಿ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ನಿದಿಗಷ್ಡಿಸಲಖುತುದರ. 

2.4. ವರ್ಹಟ್ಟನ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ 30 ದಿನಖಳಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಷಭನಮಗಿ ವಮವಸಯಕ್ಕಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖ್ತರಮನುನ ಡರಬಿಟ್ ಭಡುತುದರ. 
2.5. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ (ಖಳು) ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಎಿಂದಿಖೊ ಫಳಸದಿದದಯರ ಅಥ 150 ದಿನಖಳವಯರಗರ ಫಳಸದರ ಇದದಲ್ಲ, ಫಮಿಂಕ್ ಬದಯತ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ 

ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ತತಕಲ್ಔಗಿ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಫಹುದು. ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರಗಗಿ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ುನಃ ಸಕ್ತಿಯಮಗರೊಳಿಸಲ್ು ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯದ ಭೊಲ್ಔ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ವಿನಿಂತಿಸಫಹುದು. 

2.6. ಎಲಲ ಸಿಂವಹನವನುನ ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಭತಯ ಔಳುರ್ಹಸಲಖುತುದರ. 

2.7. ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ನಿಂಫಲ್ು ಕ್ಯಣವಿಯುವ ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಕ್ರೈಗರೊಳುದಿಯಲ್ು ನಿಧಗರಿಸಫಹುದು. ಸೊಚ್ನರಖಳು ನಿರ್ಜವಲ್ಲ ಅಥ 
ಅಸಷ್ಗಿಯುತುರ ಅಥ ಅನುಭನವನುನ ಹುಟು್ಸಔುವಿಂತಹವುಖಳಗಿರ ಅಥ ಇಲ್ಲದಿದದಯರ ಅನುಚಿತಗಿರ ಭತುು ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಖಳಿಗಗಿ 
ಅದನುನ ಜರಿಗರ ತಯಲ್ು ಷಧಮವಿಲ್ಲ ಎನಿರ್ಸದಯರ ಇದು ಫಮಿಂಕ್ ನ ವಿರ ಚ್ನರಗರ ಳಡುತುದರ. 

2.8. ಕ್ಡುಗದಯಯ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟನುನ ಕ್ಮಗಯೊಕ್ರಕ ತಯದ ಅಥ ೂಣಗಗರೊಳಿಸದಿದದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು / ಅಥ 
ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

2.9. ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳು, ಶುಲ್ಕಖಳು, ಫಡಿಡ ಭತುು ತರರಿಗರಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಟು್ ಫಕ್ತಿ 
ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಮಿ ಯಫಯದು. 

2.10. ಮವುದರ  ಆವಯಣದಲ್ಲ ಯದರ್ಶಗಸಲದ ಕ್ರ್ಗ ಯಚಯ ಷಭಗಿಯ ಅಥ ವಿ ಷ        ಚಿಸರನಮು ಆ ಆವಯಣದಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಎಲಲ ಸಯಔು ಭತುು 
ಷರ ರಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗನರೊಿಂದಿಗರ ಕರಿ ದಿಸಫಹುದು ಎಿಂಫ ಖ್ತರಿಯಿಲ್ಲ. 

2.11. ಕ್ರ್ ಗನ ರ್ಹಭುಭಕ ಬಖದಲ್ಲಯುವ ಸರ್ಹ ಪಲ್ಔದಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರ್ಹಮನುನ ಮುಮಖ ಭತಯ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಗೌಯವಿಸಲಖುತುದರ. 
ಕ್ಡುಗದಯನು ರ್ಸವ ಔೃತಿಮ ನಿಂತಯ ಕ್ರ್ ಗನ ದಮಕ್ರಕ ಸರ್ಹ ಸಔಫರ ಔು. 

2.12. ನವಿ ಔರಿಸದ ಸರೊಯತು ಅದಯ ಭುಕದ ಮೆ ಲರ ಉಫುಫ ಭುಗಿದ ಅವಧಿಮ ಕ್ರೊನರಮ ದಿನಿಂಔದ ನಿಂತಯ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಳಸುವುದಿಲ್ಲ. 
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ನರ ಕ್ರ್ಗ ಭುಕ್ುಮಗರೊಳುಲ್ು 20 ದಿನಖಳ ಮೊದಲ್ು ಕ್ರ್ಗ ನವಿ ಔಯಣಕ್ಕಗಿ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಲ್ಖಿತ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ಭಡಫಹುದು. ಫಮಿಂಕ್ ತನನ 
ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಿಂದ ಸಿಂವಹನ ಭಡಫಹುದದಿಂತಹ ನಿಮಭಖಳ ಮೆ ಲರ ಸರೊಸ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ನಿ ಡಫಹುದು. 

2.13. ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಕ್ನೊನುಫದಧ, ಲಬದಮಔ, ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಅಥ ಅಧಿಔೃತ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ ಭತಯ ಫಳಸಫಹುದು ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ವಮವಸಯದಲ್ಲ ಅದಯ ಫಳಕ್ರಮನುನ ಣಿಜಿಮಔಗಿ ಫಳರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು ಅನುಭತಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

2.14. 6 ಏಪ್ತಯಲ್ 2018 ಯ ಆರ ಬಿಐ ಸುತರೊು ಲರ ಡಿಬಿಆರ.ನಿಂ.ಬಿ.ಪ್ತ.ರ್ಸ .104 /08.13.102/2017-18ಯ ಯಕ್ಯ, ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮ ಕ್ತಿಯಪ್್  / ವಚ್ುಗವಲ್ 
ಔಯರನಿೀಖಳಲ್ಲ (ವಿರ್ಸಖಳು) ಅಥ ವಮವಸಯದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ವಮವಹರಿಸಫಯದು ಎಿಂದು ರಿಸರ್ವಗ ಫಮಿಂಕ್ ಆಫ್ಟ ಇಿಂಡಿಮ ನಿಶರ ಧಿರ್ಸದರ. ವಿರ್ಸಖಳ ಕರಿ ದಿ / 
ಭಯಟಕ್ರಕ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಖ್ತರಖಳಲ್ಲ ಹಣ ವಗಗವಣರ / ಯರ್ಶ ದಿ ಷರ ರಿದಿಂತರ ವಿರ್ಸಖಳನುನ ವಮವಹರಿಸುಖ ಅಥ ಇತಮಥಗಡಿಸುವಲ್ಲ 
ಮರಿಗದಯೊ ಅನುಔೊಲ್ಖುವಿಂತರ ಷರ ರಖಳನುನ ದಗಿಸುವುದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಆದರ ಶವನುನ ಲ್ಸಲ್ು ುತುಯರ ಭತುು ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮ 
ವಿರ್ಸಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ನಿವಗರ್ಹಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು / ಅವಳು ಅಿಂತಹ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಕ್ರೈಗರೊಿಂಡಿಯುವುದು 
ಔಿಂಡುಫಿಂದಲ್ಲ ಮವುದರ  ಸರಚಿುನ ಭರ್ಹತಿಯಿಲ್ಲದರ ತನನ / ಅವಳ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ತಕ್ಷಣರ  ಭುಚ್ುುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ ಎಿಂದು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥಗಭಡಿಕ್ರೊಳುುತುನರ ಭತುು ುತುನರ. 

2.15. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ, ತನನ ಯಗಿ ಫಳಕ್ರಗಗಿ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಫರ ಯರ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಗರ ಹಷುಿಂತರಿಸಫಯದು. ಎಟ್ಟಎಿಂ / 
ಪ್ತಎಿಂಇ / ಎಲರಕ್ಿನಿಔವರ್ಹಟ್ಟನ ಸಭಮದಲ್ಲ ತನು ಇಯುವುದನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. 

3. ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ನಿಮಭಗಳ ಄ನೆಯಕ್: 
3.1. ಕ್ರ್ ಗನ ಸಭಷರಮ ಭತುು ಫಳಕ್ರಮು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಜರಿಮಲ್ಲಯುವ ಆರ ಬಿಐ ನಿಮಭಖಳು, ಆರ ಬಿಐ, ಪರಭ ವಿನಿಭಮ ಕ್ರ ಿಂದಯ ನಿಮಿಂತಯಣ 

ನಿಮಭಖಳು, ಪರಭ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಯೊಪ್ತಸಲದ ಎಲಲ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ನಿಫಿಂಧನರಖಳು, ಅಧಿಸೊಚ್ನರಖಳು / ಸುತರೊು ಲರಖಳು ಭತುು 
ಸರೊಯಡಿಸಲಖುತುದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ ಭತುು ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುಯರ. ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಜರಿಮಲ್ಲಯುವ ಮವುದರ  ಇತಯ ಅನುಖುಣದ 
ಕ್ಯಿದರ. ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಬಯತ ಭತುು ವಿದರ ಶಖಳಲ್ಲ ಫಳಸಫಹುದು, ಆದಯರ ನರ ಳ ಭತುು / ಅಥ ಬೊತನ್ ನಲ್ಲ ವಿದರ ರ್ಶ ಔಯರನಿೀಮನುನ 
ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು ಫಳಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದರ, ಬಯತ, ನರ ಳ ಭತುು ಬೊತನ್ ನಲ್ಲನ ಪ್ತಎಿಂಇಖಳಲ್ಲ ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮದಲ್ಲ ವತಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ಗ 
ಭನಮಗಿಲ್ಲ, ಅಿಂದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ನರ ಳ ಅಥ ಬೊತನ್ ನಲ್ಲ ಫಳಸುಖ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಔಯರನಿೀ ಆ ದರ ಶಖಳ ಸಥಳಿ ಮ ಔಯರನಿೀಮಗಿಯಫರ ಔು 
ಅಥ ಬಯತಿ ಮ ಯೊಯಿಖಳಲ್ಲಯಫರ ಔು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪರಭ ಭತುು ಇತಯ ಅನುಖುಣದ ನಿಫಿಂಧನರಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಔಯಭಕ್ರಕ 
ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ. 

3.2. ಮವುದರ  ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಅಥ ಮವುದರ  ನಿಮಭಖಳು ಅಥ ನಿಫಿಂಧನರಖಳನುನ ಡಿ ಪಲ್್ ಅಥ ಲ್ಸದಿದದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ 
ಅಥ ಆರ ಬಿಐನ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ಭಟ್ದಲ್ಲ ಭನಮಗಿಯುವ ಜಖತಿಔ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವಿಂತರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಅನುನ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಫಹುದು. 

3.3. ಕ್ರ್ ಗದಯಯು ವಿದರ ಶಕ್ರಕ ಸರೊ ಖುಖ, ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮ ಅಹಗತರಖಳರೄಳಗರ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಆರ ಬಿಐ ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದಿಂತರ, ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಫಳಕ್ರಗಗಿ ಎಲಲ 
ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಕಚ್ುಗಖಳಿಗಗಿ, ವಿದರ ಶ ಯಸದ ಸಭಮದಲ್ಲ ಡರದ ಟು್ ವಿನಿಭಮವು ಅಿಂತಹ ಅಹಗತರಖಳನುನ ಮಿ ಯದಿದದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ 
ಫಳಸಫಹುದು. ಬಯತಕ್ರಕ ವಿದರ ಶದಲ್ಲ ಕರಿ ದಿರ್ಸದ ಸಯಔುಖಳ ಆಭದನುನ ಫಮಗರ ೆಂ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಔಸ್ಮ್ೀ ಆಕ್್, 1962 ರಿಿಂದ 
ನಿಮಿಂತಿಯಸಲಖುತುದರ/ ಎಕ್ತಿೀಮ್ ನಿ ತಿ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಜರಿಮಲ್ಲದರ. 

3.4. ಕ್ಡುಗದಯನು ಫಮರ್ಸದಲ್ಲ, ಪರಭ ನಿಮಭವಳಿಖಳ ಯಕ್ಯ ಅಧಿಔೃತ ಮರಿ / ೂಣಗ ಯಭಣದ ಹಣ ವಿನಿಭಮಕ್ಯರಿಿಂದ ಅಹಗತರಮ 
ಮಪ್ತುಗರ ವಿದರ ರ್ಶ ಔಯರನಿೀ ಟ್ಟಣಿಖಳು / ಯಮಣಿಔಯ ರಿರ್ಶ ಲ್ನರಮ ಯೊದಲ್ಲ ಕ್ರ್ಗ ವಿಯುದಧ ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮವನುನ ಷರಳರಮಫಹುದು. ಅಿಂತಹ 
ವಿದರ ರ್ಶ ಔಯರನಿೀ ನರೊ ಟುಖಳ ಭಯಟ / ಅಹಗತರಮ ಸರೊಯಗಿನ ಯಮಣಿಔಯ ಚರಕ್ ಅನುನ ಅರ್ಸುತವದಲ್ಲಯುವ ನಿಮಭಖಳಿಿಂದ ನಿಮಿಂತಿಯಸಲಖುತುದರ ಭತುು 
ಅನವಮಖುವ il ಾವಣಿಖಳಿಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ವಿದರ ರ್ಶ ಔಯರನಿೀಮ ನರೊ ಟುಖಳು / ಯಮಣಿಔಯ ಚರಕ್ ಖಳ ಯೊದಲ್ಲ ಕ್ಮಲರಿಂಡರ 
ವಷಗದಲ್ಲ ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮದ ಅಧಿಔೃತ ಭಯಟಗಯರಿಿಂದ ರ್ಹಿಂಡರಮಲದ ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮಕ್ರಕ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ತನನ ಸ ಪ್ ಟ್ಗ 
ಅನುಮೊ ದನರ ಡರಮಲ್ು ಆಯಕ ಭಡಫಹುದು. 

3.5. ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮ ವರ್ಹಟು ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ (ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ / ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಟರಯ ಡಿಿಂಗ್ ಪ್ ಟಗಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಿದಿಂತರ) ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮ 
ನಿವಗಹಣ ಕ್ಯದ (ಪರಭ), 1999 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲ ನಿಶರ ಧಿಸಲಗಿದರ. ಇದಲ್ಲದರ, ಷಖಯರೊ ತುಯ ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಔಡರಗರ (ಷರ ರಿದಿಂತರ 
ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ / ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಟರಯ ಡಿಿಂಗ್ ಪ್ ಟಗಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಕ್ರಯಡಿಟ್ / ಡರಬಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳ ಭೊಲ್ಔ) ಅನುಭತಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. ಇಿಂತಹ 
ಅನಧಿಔೃತ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ಹಣವನುನ ಯನಿಸಫಯದು ಅಥ ಠರ ವಣಿ ಇಡಫಯದು ಅಥ ಕ್ರಯಡಿಟ್ / ಡರಬಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ಫಳಸದಿಂತರ ಆರ ಬಿಐ 
ಷವಗರ್ಜನಿಔರಿಗರ ಎಚ್ುರಿಕ್ರ ನಿ ಡಿದರ. ಅಿಂತರಯ , ಪರಭ ಭತುು ನಿಮಭಖಳಿಗರ ವಿಯುದಧಗಿ ಅಿಂತಹ ಅನಧಿಔೃತ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ನಿಭಭ ಕ್ರಯಡಿಟ್ / ಡರಬಿಟ್ 
ಕ್ರ್ಗ ಫಳಸುವ ನಿಶರ ಧಖಳನುನ ದಮವಿಟು್ ಖಭನಿರ್ಸ ಭತುು ಉಲ್ಲಿಂಗನರ (ಖಳು) ಮವುದದಯೊ ಇದದಯರ ದಿಂಡವನುನ ಆಔರ್ಷಗಸುತುದರ ಅಥ ಆರ ಬಿಐ 
ಅಥ ಜರಿ ನಿದರ ಗಶನಲ್ಮ ಯಯಿಂಭಿಸಫಹುದು ಅಿಂತಹ ನಿರ್ಸಖಳ ವಿಯುದಧ. ಿಂದು ರ ಳರ ಗಯಹಔಯು ಮೆ ಲರ ಸರ ಳಿದ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟು 
ಅಥ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟು ಅಥ ಪರಭ ಕ್ಯದ ಅಥ ನಿಮಿಂತಯಣ ಅಥ ಬಯತದ ಮವುದರ  ಅಧಿಸೊಚ್ನರಖಳು ಅಥ ನಿಮಭಖಳು 
ಅಥ ಕ್ನೊನುಖಳನುನ ಉಲ್ಲಿಂಘಿಸುವ ಮವುದರ  ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ರಮಲ್ಲ ತರೊಡಗಿದದಯರ, ಗಯಹಔನು ಅದಕ್ರಕ ಭತಯ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುತುನರ. 

3.6. ನಿಶರ ಧಿತ / ನಿಶರ ಧಿತ ಟ್ಟ್ಮಲ್ಲಯುವ (ಎ) ನಿಮತಕ್ಲ್ಕ್ರಖಳಿಗರ ಚ್ಿಂದದರಿಕ್ರ (ಬಿ) ೂಲ್ ಖಳು, ರ್ಸವ ಪ್ ಷರ್ ಕ್ ಖಳು, ಲಟರಿಖಳು, ರ್ಜೊಜಟ ಇತಮದಿ (ರ್ಸ) 

ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮದ ಬಿಡುಖಡರಗರ ಅನುಭತಿ ಇಲ್ಲದ ಉತನನಖಳು / ಷರ ರಖಳನುನ ಭಯಟ ಭಡುವ ಅಿಂತಜಗಲ್ ತಣಖಳು (ಡಿ) ಮವುದರ  
ಕ್ನೊನುಫರ್ಹಯ ಅಥ ಷಭಜಿಔ ವಿಯರೊ ಧಿ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ರಖಳು. ಅಿಂತಹ ಉಲ್ಲಿಂಗನರಖಳನುನ ವಿನಿಭಮ ನಿಮಿಂತಯಣ ವಿಬಖದ ಯದರ ರ್ಶಔ ಔಚರ ರಿಗರ 
ೂಣಗ ವಿವಯಖಳನುನ ನಿ ಡುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. ಅಿಂತಹ ಉಲ್ಲಿಂಗನರಮ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಗ ಫಳಸುವ ಕ್ರ್ ಗದಯಯ ಹಔಕನುನ ಔೊಡಲರ  
ನಿಧಗರಿಸಲಖುತುದರ. 

3.7. ಮವುದರ  ಸಿಂದಬಗದಲ್ೊಲ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಅವಯು ಅಹಗತರಮನುನ ಮಿ ರಿದರ ಎಿಂಫ ಕ್ಯಣಕ್ರಕ ಕ್ರ್ಗ ಬಿಲ್ / ಫಕ್ತಿ ವತಿಮನುನ 
ವಿಳಿಂಫಗರೊಳಿಸಫಯದು ಅಥ ನಿಯಔರಿಸಫಯದು. ಅಿಂತಹ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಕ್ರ್ಗ ಬಿಲ್ / ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ವತಿಸದಿಯುವುದು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ 
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ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ್ಶಗಪ್ ಅನುನ ರ್ಹಿಂತರಗರದುಕ್ರೊಳುುವ ಅಮಕ್ರಕ ಳಡಿಸುತುದರ. 
3.8. ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ಗ ಯದುದಗರೊಿಂಡಯರ, ಆರ ಬಿಐ ಸರೊಯಡಿರ್ಸದ ವಿನಿಭಮ ನಿಮಿಂತಯಣ ನಿಮಭಖಳನುನ ಲ್ಸದ ಕ್ಯಣ ಭತುು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ತಿದುದಡಿ 

ಭಡಲಗಿದರಯ ಅಥ ಇಲ್ಲದಿದದಯರ, ಬಯತದಲ್ಲ ಅಥ ವಿದರ ಶದಲ್ಲದದಯೊ ಕ್ರ್ ಗನ ಮವುದರ  ಯಮತನಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. , 
ಕ್ರ್ಗ ಅಭನಕ್ರಕ ಕ್ಯಣಖುತುದರ. 

3.9. ಪರಭ, ಅಥ ಅದಯ ತಿದುದಡಿಖಳು ಭತುು ಎಲಲ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ನಿಫಿಂಧನರಖಳು, ಅಲ್ಲ ನಿ ಡಲದ ಅಧಿಸೊಚ್ನರಖಳು, ವಿನಿಭಮ ನಿಮಿಂತಯಣ 
ಕ್ರೈಪ್ತಡಿ, ಚಲ್ುಮಲ್ಲಯುವ ಫಮಗರ ೆಂ ನಿಮಭಖಳು, ಔಸ್ಮ್ೀ ಆಕ್್, 1962 ಭತುು ಎಕ್ತಿೀಮ್ ನಿ ತಿ ಜರಿಮಲ್ಲಯುವಿಂತರ ನರೊ ಡಿಕ್ರೊಳುುವ ರ್ಜಫದರಿ ಕ್ರ ವಲ್ 
ಕ್ಡುಗದಯಯ ಮೆ ಲ್ದರ. 

3.10. ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ನಿಫಿಂಧನರಖಳಿಗರ ವಿಯುದಧಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ತದ ಫಳಕ್ರಗರ ಸಿಂೂಣಗ ರ್ಜಫದರಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸುತುನರ ಭತುು 
ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ನಷ್ವನುನಿಂಟುಭಡಲ್ು ಭತುು ಮವುದರ  ನಷ್, ಸನಿ, ಫಡಿಡ, ರಿವತಗನರ, ಇತಯ ಮವುದರ  ಹಣಕ್ರ್ಸನ ರಚ್ುಖಳು, ಶುಲ್ಕಖಳು ಅಥ 
ಕಚ್ುಗಖಳನುನ ಉತುಭಗಿ ಭಡಲ್ು ಭತುು / ಅಥ ಕ್ಡುಗದಯಯ ಖ್ತರಯಿಿಂದ ಫಳಲ್ುತಿುದದಯರ. 

3.11. ಉದರೊಮ ಖ ಅಥ ವಲ್ಷರಗಗಿ ವಿದರ ಶಕ್ರಕ ಸರೊ ಖುವ ನಿಸ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ವಿನಿಭಮ ತಯಕ್ಕಗಿ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಫಳಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು 
ವಿದರ ಶಕ್ರಕ ಸರೊ ಖುವ ಮೊದಲ್ು ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ತರಯವುಗರೊಳಿಸಫರ ಔು ಭತುು ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಕ್ರೊನರಗರೊಳಿಸಫರ ಔು. 

4. ಅರ್ಸು 
4.1. ಕ್ರ್ಗ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಆರ್ಸುಮಗಿದರ ಭತುು ವಿನಿಂತಿಮ ಮೆ ಯರಗರ ಅದನುನ ರ್ಹಿಂದಿಯುಗಿಸಫರ ಔು. ಕ್ರ್ಗ ವಗಗಯಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 
4.2. ಕ್ರ್ ಗನ ಅವಧಿ ಭುಗಿದ ನಿಂತಯ, ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸಿಂೂಣಗ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಫದಲ್ ಕ್ರ್ಗ ಅಥ ಪ್ತನ್ ಅಥ ಎಯಡನೊನ ಿಂದರ  ನಿಮಭಖಳು 

ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಮೆ ಲರ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ಸೊಔುರಿಂದು ರಿಖಣಿಸಫಹುದದ ಇತಯ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಮೆ ಲರ ನಿ ಡಫಹುದು. ಕ್ರ್ಗ 
ಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ಿಂತಿ ಮ ಟ್ಟ್ಮ ಭೊಲ್ಔ ಅಧಗ ಔಣಿ ಗಮಗಿ ಔತುರಿಸುವ ಭೊಲ್ಔ ಅವಧಿ ಭುಗಿದಖ ಅದನುನ ನಶಡಿಸುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗನ ಭುಕ್ುಮಕ್ರಕ 
20 ದಿನಖಳ ಮೊದಲ್ು ನವಿ ಔಯಣಕ್ಕಗಿ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ನಿ ಡಿದಯರ, ಕ್ರ್ಗ (ಖಳ) ಅವಧಿ ಭುಗಿಮುವ ಮೊದಲ್ು ಕ್ರ್ಗ ನವಿ ಔರಿರ್ಸದ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ 
ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಔಳುರ್ಹಸುತುದರ. ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳು) ಉತುಭ ರ್ಸಥತಿಮಲ್ಲಯುತುದರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸಿಂೂಣಗ ವಿರ ಚ್ನರ. ನವಿ ಔರಿರ್ಸದ ಕ್ರ್ಗ 
ಭತುು ಫದಲ್ ಕ್ರ್ ಗಗಗಿ ಫಮಿಂಕ್ ಶುಲ್ಕವನುನ ವಿಧಿಸಫಹುದು, ಅದನುನ ಅಿಂತಹ ಸಭಷರಮಗರ ಭುಿಂಚಿತಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ತಿಳಿಸಲಖುತುದರ. 

4.3. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳನುನ) ಯದುದಗರೊಳಿರ್ಸದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ತರಯವುಗರೊಳಿಸಫರ ಔು ಭತುು 
ಆನ್ ಲರೈನ್ ನಲ್ಲ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಯದದತಿಗಗಿ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯಕ್ರಕ ಔಯರ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತಿಳಿಸಫರ ಔು ಭತುು ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ 
ನಶಡಿಸಫರ ಔು ಆಮಷಕಿಂತಿ ಮ ಟ್ಟ್ಮ ಮೆ ಲರ ಅದನುನ ಅಧಗಗಿ ಔತುರಿಸುವುದು. ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳು) ಔೊಡ ಅದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ 
ನಶಖಫರ ಔು. 

4.4. ಮೆ ಲ್ಕಿಂಡ ನಿಫಿಂಧನರಖಳಿಗರ ಳಟು್, ಕ್ರ್ಗ ಭತುು / ಅಥ ಪ್ತನ್ ನ ಅನುಚಿತ / ಮೊ ಸದ / ಅನಧಿಔೃತ / ನಔಲ್ / ತದ ಫಳಕ್ರಮ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಔನುನ ಸರೊಣರಗಯನನನಗಿ ಭಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಕ್ರೈಗರ ರ್ಸಔುಕ ಅಥ ಪ್ತನ್ ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಗರ 
ರ್ಸಖುವ ಭೊಲ್ಔ ತು ಉಯ ಖದಯರ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಣರಗಯ ಆಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

5. ಕರ್ಡ್ಹ ಹ್ಡೇಲ್ಿನಹ ರ್ಜವಫಾರಿಗಳು 
5.1. ಯಸುುತ, ಔಚರ ರಿ ಅಥ ವಶವತ ವಿಳಸ, ನಿಸ, ಔಚರ ರಿ ಅಥ ಮೊಫರೈಲ್ ಫ ನ್ ಸಿಂಖ್ರಮ ಭತುು ಇಮೆ ಲ್ ಷರ ರಿದಿಂತರ ತನನ ಸಿಂಔಗ ಭರ್ಹತಿಮ 

ಮವುದರ  ಫದಲವಣರಮನುನ ಲ್ಖಿತಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ು ಕ್ಡುಗದಯನು ುತುನರ. ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಲ್ಖಿತ ಸೊಚ್ನರಖಳ ಅನುರ್ಸಥತಿಮಲ್ಲ, ಭರ್ಸಔ 
ಸರ ಳಿಕ್ರ (ಖಳನುನ) ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ದಕಲರಖಳಲ್ಲನ ಮೆ ಲ್ಿಂಗ್ ವಿಳಸಕ್ರಕ ಔಳುರ್ಹಸಲಖುತುದರ ಭತುು ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಮವುದರ  ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕ ಅಥ 
ತಡಗಿ ವತಿ ಶುಲ್ಕಕ್ರಕ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತಯ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುತುನರ. 

5.2. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಸುಯರ್ತ ಸಥಳದಲ್ಲ ಇಡುತುಯರ ಭತುು ಮವುದರ  ಸಿಂದಬಗದಲ್ೊಲ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಫರ ಯರ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಮು ಫಳಸಲ್ು 
ಅನುಭತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

5.3. ಅರಿವು ಭೊಡಿರ್ಸದ ಔೊಡಲರ  ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಸೊಚಿಸಫರ ಔು: - 
(I) ಕ್ರ್ ಗನ ನಷ್ ಅಥ ಔಳುತನ ಅಥ ನಔಲ್ು ಅಥ ಅದನುನ ಮೊ ಸದಿಿಂದ ಫಳಸಲ್ು ಅನುವು ಭಡಿಕ್ರೊಡುವ ಮವುದರ  ವಿಧನಖಳು; 
(ii) ಮವುದರ  ಅನಧಿಔೃತ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಯರಕ್ಡಿಗಿಂಗ್; 

(iii) ಫಮಿಂಕ್ ಖ್ತರಮ ನಿವಗಹಣರಮಲ್ಲ ಮವುದರ  ದರೊ ಷ ಅಥ ಇತಯ ಅಔಯಭಖಳ ಫಗರಗ. 

5.4. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಅವಯು ನಖದು / ಕರಿ ದಿ ಸಯಔು ಅಥ ಷರ ರಖಳನುನ ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು ಅನುಭತಿಸಲಖುವುದು ಎಿಂದು ುತುಯರಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮ  
 ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಲರಕ್ತಿಕಸದರ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಘೀೊ ರ್ಷರ್ಸದಿಂತರ ಿಂದು ನಿದಿಗಷ್ ಮೊತು, ಕ್ಮಲರಿಂಡರ ದಿನ ಅಥ ಯತಿ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ  
 ವಮವಸಯಖಳು. 
5.5. ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಷಔಷು್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ / ನಖದು ಮಿತಿ ಲ್ಬಮವಿಲ್ಲದಿದದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಫಳರ್ಸ ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು / ಕರಿ ದಿಸಲ್ು ಯಮತಿನಸದಿಯಲ್ು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ 

ುತುಯರ. ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಷಔಷು್ ಸಭತರೊ ಲ್ನವನುನ ಖ್ತರಿಡಿಸುವ ರ್ಜಫದರಿ ಸಿಂೂಣಗಗಿ ಅವನ ಮೆ ಲ್ದರ. ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮು 
ಒವರ ಡಯನ್ ಆಖುವ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಅವಯು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ವಿಧಿಸುವ ಸೊಔು ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ದಿಂಡದ ಫಡಿಡಯಿಂದಿಗರ ಖ್ತರಮ ಫಕ್ತಿ ಷಥನವನುನ 
ತಕ್ಷಣ ಸರಿಡಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ. ಈ ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಧಗರಿಸುತುದರ ಭತುು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಘೀೊ ರ್ಷಸಲಖುವುದು. 

5.6. ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಒವರ ಡಯನ್ ಅಥ ಅಯಧಗಿದದಯರ, ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗರ ರ್ಜಿಂಟ್ಟಮಗಿ ಅಥ ಏಕ್ಿಂಗಿಮಗಿ 
ಸರೊಿಂದಿಯುವ ಮವುದರ  ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಇತಯ ಖ್ತರಖಳಲ್ಲಯುವ ಮವುದರ  ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಗರ ವಿಯುದಧಗಿ ಅಿಂತಹ ಮೊತುವನುನ ನಿಖದಿಡಿಸುವ ಹಔಕನುನ 
ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ಯಿದರಿಸುತುದರ. ನಿದಿಗಷ್ಗಿ ಸಗರ ಭಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ಅಧಿಕ್ಯ ನಿ ಡುತುದರ. 

5.7. ಫಮಿಂಕ್ ವಿನಿಂತಿರ್ಸದಖ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಎಲಲ ಅಥ ಮವುದರ  ವಿಷಮಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಎಲಲ 
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ಭರ್ಹತಿ, ದಕಲರಖಳು ಅಥ ಯಭಣತಯಖಳನುನ ದಗಿಸಫರ ಔು. 
5.8. ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ರ್ಸಫಫಿಂದಿ ಭತುು ಇತಯ ಫಮಿಂಔುಖಳು ಷರ ರಿದಿಂತರ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಗರ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸಫಯದು, ಅವಯ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳನುನ 

ಬಖವರ್ಹಸುವ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು, ಪ್ತಎಿಂಇ ಅಧಿಕ್ರಿಖಳು ಎಿಂದು ಔಯರಮಲಖುತುದರ ಅಥ ಮವುದರ  ಸಿಂದಬಗದಲ್ೊಲ ಫಯರಮಫಹುದು, ಮವುದರ  
ಯೊದಲ್ಲ ಫುದಿಧವಿಂತ ಅಥ ಯರ ರ್ಶಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಗರ, ಅಿಂತಹ ದಕಲರಗರ ಯಭಣಿಔಗಿ ಅಥ ಅಯಭಣಿಔಗಿ 
ಯರ ಶವನುನ ಡರಮಲಗಿದರಯ. 

5.9. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರೊ ರಿಕ್ರಮ ಮೆ ಯರಗರ ಭತುು ಅಮದ ಮೆ ಯರಗರ, ಈಖ ನಿ ಡಲಗಿಯುವ ಮವುದರ  ಲ್ಖಿತ ಷಥಯಿ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ 
ಅಥ ಇನುನ ಭುಿಂದರ ಅದನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ನಿ ಡಫಹುದದ ಕ್ರ್ ಗನುನ ಫಳರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡು ವಮವಸಯಖಳನುನ ನಡರಸುವ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ದಗಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ 
ಪ್ತಕ್ರೊಿಂಡಿದರ. 

5.10. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಸೊಚ್ನರಮ ಮೆ ಯರಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಉತುಭ ನಿಂಬಿಕ್ರಯಿಿಂದ, ವಮವಸಯದ ಷಭನಮ ಅವಧಿಮಲ್ಲ, ಫಮಿಂಔನುನ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅಿಂತಹ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಅನುಸರಿಸುಖ, ಫಮಿಂಕ್ ಉತುಭ ಯಮತನದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಸಗರ ಭಡುತುದರ ಭತುು ವಿಳಿಂಫ ಅಥ ತಕ್ಷಣರ  
ಕ್ಮಗನಿವಗರ್ಹಸಲ್ು ಅಸಭಥಗತರ ಅಥ ಮವುದರ  ಕ್ಡುಗದಯಯ ಸೊಚ್ನರಖಳ ಮೆ ಯರಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ / 
ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

5.11. ಈ ಿಂದದ ಭುಕ್ುಮದ ಸರೊಯತಗಿಮೊ, ವಿತರಿಸಲದ ಯಥಮಿಔ ಭತುು ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳಿಗರ) ಭತುು ಈ ಷೌಲ್ಬಮಖಳ ಮೆ ಲರ ಉಿಂಟಖುವ 
ಎಲಲ ವರ್ಹಟುಖಳು ಭತುು ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಫಮಿಂಕ್ ನಿ ಡುವ ಎಲಲ ಷೌಲ್ಬಮಖಳಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುತುನರ ಭತುು ಈ 
ಿಂದದ ಭುಕ್ುಮದ ಸರೊಯತಗಿಮೊ ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗಿನ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಎಲಲ ವಮವಸಯಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದರ. ಕ್ರ್ಗ ಭೊಲ್ಔ ನಿ ಡುವ 
ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರಮನುನ ಫದಲಯಿಸಲಖದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ, ಎಲಲ ಸಿಂದಬಗಖಳಲ್ಲಮೊ, ತನನ ಜ್ಞನ ಅಥ ಅವನ ಅಧಿಕ್ಯದರೊಿಂದಿಗರ 
ಸಿಂಸಕರಿಸಲಗಿದರಯ  ಇಲ್ಲವ , ವಮಔುಡಿರ್ಸದ ಅಥ ಸೊಚಿರ್ಸದ ಎಲ್ಲ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳ) ಫಳಕ್ರಮ ಸಿಂೂಣಗ 
ರ್ಜಫದರಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸಫರ ಔು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳನುನ) ಅನುನ ಮವುದರ  ಷತಿ ಅಥ ವಗಗವಣರಮ ಮೊತುದರೊಿಂದಿಗರ 
ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ಅಧಿಕ್ಯ ನಿ ಡುತುನರ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವರ್ಹಟ್ಟನ ದಕಲರಗರ ಅನುಖುಣಗಿ ಕ್ರ್ ಗನ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ಡರಮಫಹುದದ 
ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಕ್ರೈಗರೊಳುುತುನರ. 

6. ಕ್ರಡಿಟ್ ಭತ್ುು ನಗದುಹ್ಡಯತ್ಗ್ಮುವಮತಿಗಳು 
6.1. ಕ್ರ್ ಗನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಸಲ್ು / ರಿಷಕರಿಸಲ್ು ಅಥ ಔಡಿಮೆ ಭಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಸಿಂೂಣಗ ಭತುು ಅಿಂತಿಭ ಅಧಿಕ್ಯವಿದರ, ಆದಯರ 

ಅಜಿಗದಯಯ ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಸಿಂನೊಭಲ್ಖಳ ಘೀೊ ಷಣರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಕಚ್ುಗ ಭದರಿಮನುನ ಆಧರಿರ್ಸ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ 
ಮವುದರ  ಭುನೊೀಚ್ನರ ನಿ ಡದರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮಲ್ಲನ ಮವುದರ  ಫದಲವಣರಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ತಿಳಿಸುತುದರ. ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲ 
ಅನವಮಖುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ನಿ ಡಲಖುವ ಎಲಲ ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗಖಳು ಭತುು ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳಿಗರ ಅನವಯಿಸುತುದರ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಸರಚಿುಸಲ್ು ಫಮರ್ಸದಯರ, ಅವನು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತಯ ಫಯರಮುವ ಭೊಲ್ಔ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಖತಮವಿಯುವಿಂತರ 
ತನನ ಆದಮವನುನ ಘೀೊ ರ್ಷಸುವ ಅಖತಮ ಹಣಕ್ಸು ದಕಲರಖಳನುನ ನಿ ಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಭಡಫಹುದು. ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಭತುು 
ಅಿಂತಹ ಸರೊಸ ದಕಲರಖಳ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಷಲ್ ಮಿತಿಮನುನ ಸರಚಿುಸಫಹುದು. 

6.2. ಕ್ರ್ ಗಗಗಿ ಅಜಿಗ ಸಲ್ಲಸುವ ಸಭಮದಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ / ಅವಳ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಡರಮಲ್ು 
ಆರಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡಯರ, ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದ ಖರಿಷಠ ಮಿತಿಮಿಂತರಯ  ಇಯುತುದರ. 

6.3. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ / ಅವಳ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ನಿರ್ಷಕ್ಮಗರೊಳಿಸಲ್ು ಫಮರ್ಸದಯರ ಅಥ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ 
ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಸರಚಿುಸಲ್ು / ಔಡಿಮೆ ಭಡಲ್ು ಫಮರ್ಸದಯರ ಅವನು / ಅವಳು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ 
ಕ್ರ ಿಂದಯವನುನ ಸಿಂಕ್ತಿಗಸಫಹುದು. 

6.4. ನಖದು ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಯತರಮ ಔ ಮಿತಿಮನುನ ನಿಖದಿಡಿಸುತುದರ, ಅದು ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಗಿಿಂತ ಔಡಿಮೆಯಿಯುತುದರ. ಪಚ್ೊಗನ್ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಯಸುುತ ವಷಗದ ನಖದು ಕಚ್ುಗ ಯಸಔು ವಷಗಖಳಲ್ಲ 40% ಕ್ತಿಕಿಂತ ಸರಚಿುದದಯರ ಹಣವನುನ ರ್ಹಿಂತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲ್ು ಷಧಮಖುವುದಿಲ್ಲ. 
ಿಂದು ವಷಗಎಿಂದಯರ  ಕ್ಮಲರಿಂಡರ ವಷಗ ಎಿಂದು ಅಥರೈಗರ್ಸಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. 

6.5. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ಸಿಂದಬಗದಲ್ೊಲ ತನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ / ನಖದು ಮಿತಿಮನುನ ಮಿ ಯಫಯದು. ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ / ನಖದು 
ಮಿತಿಮನುನ ಮಿ ರಿದ ಎಲಲ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ನಿಯಔರಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 

6.6. ಈ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ / ನಖದು ಮಿತಿಮನುನ ಮಿ ರಿದಯರ, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ / ನಖದು ಮಿತಿಗಿಿಂತ ಸರಚಿುನ ಮೊತುದ ಫದಲಗಿ 
ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ವತಿ ಭಡಫರ ಔು, ಭತುು ಭುಿಂದರ, ಫಮಿಂಕ್ ಘೀೊ ರ್ಷರ್ಸದಿಂತರ ರ ಳಟ್ಟ್ಮಲ್ಲ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಶುಲ್ಕ /ಚೆಂಗ ಖಳನುನ 
ವಿಧಿಸುತುದರ. 

6.7. ಈ ಮಿತಿಖಳ ಜರೊತರಗರ, ವಿಂಚ್ನರಮ ನಿದಶಗನಖಳನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಆಿಂತರಿಔಗಿ ದಿನಕ್ರಕ ಅಥ ವಮವಸಯ ಯಕ್ಯಕ್ರಕ ಅನವಮಖುವ 
ಉ ಮಿತಿಖಳನುನ ಸರೊಿಂದಿಯಫಹುದು. 

6.8. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಫಮಲರನ್ೀ ನಲ್ಲ ಮವುದರ  ಫಡಿಡ ಅಥ ಯತಿಪಲ್ ಅಿಂಔಖಳಿಗರ ಅಹಗನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

7. ಹ್ಚುುವರಿ ಕರ್ಡ್ ಹಗಳು 
7.1. ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯ ಔುಟುಿಂಫ ಸದಸಮರಿಗರ ಅಿಂದಯರ ಸಿಂಗತಿ, ಡಹುಟ್ಟ್ದವಯು, ಭಔಕಳು ಭತುು ಪ್ ಷಔರಿಗರ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ನಿ ಡಲ್ು 

ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಅನುಭತಿಸಫಹುದು. ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ಷರ ರಿದಿಂತರ ತನನ ಎಲಲ ಕ್ರ್ ಗಖಳಲ್ಲ 
ಉಿಂಟಖುವ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ಎಲಲ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮನುನ ಊರ್ಹಸುತುದರ. 

7.2. ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ನಿ ಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಫಹುದು. ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗನ ಷಲ್ ಷೌಲ್ಬಮಖಳ ಭುಿಂದುವರಿಕ್ರ 
ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮ ಭುಿಂದುವರಿಕ್ರ ಅಥ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ರ್ಸಥತಿಮ ಮೆ ಲರ ಭತಯ ಅವಲ್ಿಂಬಿತಗಿಯುತುದರ. 
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7.3. ಕ್ರ್ಗ, ಯಥಮಿಔ ಅಥ ಆರ್-ಆನ್ ಆಗಿಯಲ್, 18 ವಷಗಕ್ತಿಕಿಂತ ಔಡಿಮೆ ವಮರ್ಸೀನ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಗರ ನಿ ಡಲಖುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ 
ನಿ ಡುವಿಕ್ರಮು ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ಡುಗದಯಯ ಎಲಲ ಕ್ರರೈರ್ಸ ದಕಲರಖಳಸಲ್ಲಕ್ರಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. 

7.4. ಗರೊ ಲ್ಡ, ಕ್ಪ್ಗಯರ ಟ್, ಫೊಮರ್ಸನರಸ, ಲಟ್ಟನಿಂ ಭತುು ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ ನಿಂತಹ ವಿವಿಧ ರಿ ತಿಮ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ನಿ ಡುವ 
ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ನಿ ಡಲದ ಕ್ರ್ ಗಖಳು (ಖಳು) ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನಿ ತಿಮ ಯಕ್ಯ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ 
ನಿ ಡಫಹುದು. 

7.5. ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದ ಮಿತಿಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಯಫಹುದು, ಇದು ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗಗಿ ಫಮಿಂಕ್ 
ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮ ಉ-ಮಿತಿಮಗಿಯುತುದರ ಭತುು ಯತಿ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಆಯಿಂಭಿಔ ಸೊಚ್ನರಖಳ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ 
ಹಿಂಚ್ಲಖುತುದರ. ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯ. ಈ ಮಿತಿಖಳನುನ ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯಯ ನಿಂತಯದ ಸೊಚ್ನರಖಳ ಮೆ ಯರಗರ ಮೆ ಲ್ಕ್ರಕ ಅಥ ಕ್ರಳಕ್ರಕ 
ರಿಷಕರಿಸಫಹುದು, ಆದಯರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸಿಂೂಣಗ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ. 

7.6. ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಅನವಮಖುವ ರಿರ್ಗ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ಅನುನ ಲರಕ್ತಿಕಸದರ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ನಿ ಡಲದ ಕ್ರ್ಗ ಯಕ್ಯಕ್ರಕ 
ಲ್ಖತಿುಸಲದ ರಿರ್ಗ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ಯಕ್ಯ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳು) ರಿರ್ೀಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ಡರಮುತುದರ. ಆದಖೊಮ, ಯಥಮಿಔ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತಯ ಯತಿಪಲ್ ಅಿಂಔಖಳನುನ ಡರದುಕ್ರೊಳುಲ್ು ಅಹಗನಗಿಯುತುನರ ಭತುು ಈ ವಿಷಮದಲ್ಲ ಮವುದರ  ವಿದಖಳಿದದಲ್ಲ ಫಮಿಂಔನುನ 
ನಿಯುದಯವಗಿಡಲ್ು ುತುನರ. 

7.7. ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ೂವಗ ಸೊಚ್ನರಯಿಂದಿಗರ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ನಿ ಡುವ ಅಥ ನಿ ಡಲಖುವ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳ) ಯಕ್ಯ 
ಅಥ ನಿಮಭಖಳನುನ ಫದಲಯಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 

8. ಖರಿೇದಿಗಳು:` 
8.1. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಎಿಂಇಖಳಲ್ಲ / ಬಯತದಲ್ಲ ಭತುು ವಿದರ ಶದಲ್ಲ ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಮಿ ಡಿಮ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಡರರ್ಸದ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ 

ವತಿಸುವ ಶುಲ್ಕವನುನ ವತಿಸಲ್ು    /        ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಫಳಸಫಹುದು. ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಔೊಕ ಪ್ತಎಿಂಇಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರಗರ ಅನುಭತಿ 
ನಿ ಡಲ್ು ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರ ಇಲ್ಲದರ ನಿಯಔರಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಭತುು ಪ್ತಎಿಂಇಖಳು ಕ್ಯಿದರಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡಿರ. ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಗೌಯವಿಸಲ್ು ಅಿಂತಹ 
ಮವುದರ  ನಿಯಔಯಣರಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ರ್ಜಫದರಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

8.2. ಮವುದರ  ಕ್ಯಣವನುನ ನಿಖದಿಡಿಸದರ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟನುನ ಅನುಮೊ ದಿಸುವ, ಉಲರಲ ಖಿಸುವ ಭತುು ನಿಯಔರಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 
8.3. ವರ್ಹಟು ನಡರಸುವ ಸಭಮದಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಚೆಂಗ ರ್ಸಲಪ್ ಅನುನ ಸಿಂಖಯರ್ಹಸಫರ ಔು. ಚೆಂಗ ರ್ಸಲಪ್ ಖಳ ಯತಿಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ ದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆದಖೊಮ, ಅದಯ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರೊ ರಿಕ್ರಮ ಮೆ ಯರಗರ, ಫಮಿಂಕ್ ಅದಯ ಯತಿಖಳನುನ ಅನವಯಿಸುವ ಸರಚ್ುುವರಿ ಶುಲ್ಕಖಳ 
ವತಿಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. 

8.4. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಫರೊ ನಪರೈರ್ ಸರ್ಹಯಿಂದಿಗರ ಭಯಟದ ರ್ಸಲಪ್ ಭತುು ಅದಯಲ್ಲ ನಭೊದಿಸಲದ ಕ್ರ್ಗ ಸಿಂಖ್ರಮಯಿಂದಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಭತುು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಡುರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭಡಿದ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮ ಮಪ್ತುಗರ ನಿಣಗಮಔ ುಯರ ಇಯುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ರೈಮಕ್ತಿುಔಗಿ ಸರ್ಹ 
ಭಡದ ಮವುದರ  ಭಯಟ ರ್ಸಲಪ್ ಅನುನ ಅಧಿಔೃತ ವರ್ಹಟು ಎಿಂದು ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅದಕ್ರಕ ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ. 

8.5. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಎಿಂಇ / ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಮಿ ಡಿಮ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಚೆಂಗ ರ್ಸಲಪ್ ನಲ್ಲ ಯರಕ್ರ್ಗ 
ಭಡದ ಕ್ರ್ ಗನ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ಭಡಫಹುದದ ಮವುದರ  ಭತುು ಎಲಲ ವತಿಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಯುತುದರ. 

8.6. ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮವು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸಯಔುಖಳನುನ ಕರಿ ದಿಸಲ್ು ಅಥ ಷರ ರಖಳನುನ ಡರಮಲ್ು ಿಂದು ಷೌಲ್ಬಮಗಿದರ ಎಿಂದು ಸಷ್ಗಿ 
ಅಥರೈಗರ್ಸಕ್ರೊಳುಫರ ಔು ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ಖ್ತರಿಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಲ್ಲ ಅಥ ಖುಣಭಟ್, ಯಭಣ, ಭೌಲ್ಮ, ವಿತಯಣರ ಅಥ ಇನಿನತಯ 
ವಿಷಮಖಳ ಫಗರಗ ಮವುದರ  ಯತಿನಿಧಮವನುನ ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಲ. ಷರ ರಖಳು, ಭತುು ಮವುದರ  ವಿದವನುನ ಪ್ತಎಿಂಇಯಿಂದಿಗರ ನರ ಯಗಿ ರಿಹರಿಸಫರ ಔು. 
ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ವಿದದ ಅರ್ಸುತವವು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತನನ ಫಧಮತರಮನುನ ನಿರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಎಲಲ 
ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ವತಿಸದರ ಇಯುವುದನುನ ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. ಆದಖೊಮ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮರಿಖಳರೄಿಂದಿಗಿನ ವಿದದ ಫಗರಗ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ವಯದಿ 
ಸಲ್ಲಸಫರ ಔು, ಸಥಳಖಳ ಸರಸಯು, ವರ್ಹಟ್ಟನ ದಿನಿಂಔ ಭತುು ಸಭಮ ಭತುು ಇತಯ ವಿವಯಖಳನುನ ವಿವರಿಸುತುದರ. 

8.7. ಭಿನನಭಿಯಮದ ನರೊ ಟ್ಟ ಸ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಸೊಚಿಸಲದ ಅನವಮಖುವ ಶುಲ್ಕದರೊಿಂದಿಗರ ಅನಮಮಕ್ರೊಕಳಗದ ಕ್ಡುಗದಯಯ 
ಭಿನನಭಿಯಮವನುನ ರಿಹರಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಲಬದಮಔ ಭತುು ಸಭಿಂರ್ಜಸದ ಯಮತನಖಳನುನ ಭಡುತುದರ. ಅಿಂತಹ ಯಮತನದ ನಿಂತಯ, ಸೊಚಿರ್ಸದ 
ಶುಲ್ಕ ಸರಿಮಗಿದರ ಎಿಂದು ಫಮಿಂಕ್ ನಿಧಗರಿರ್ಸದಯರ, ಅದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸಿಂವಹನ ಭಡುತುದರ. 

8.8. ವಿದಿತಶುಲ್ಕಖಳಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಫಮಿಂಔುನನಸವಿಂತವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ತತಕಲ್ಔಆಧಯದಮೆ ಲರಶುಲ್ಕವನುನರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿಸಫಹುದು. 
ನಿಂತಯದತನಿಖ್ರೂಣಗಗರೊಿಂಡಯರ, ಅಿಂತಹವಿದಿತಶುಲ್ಕಖಳಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮುಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಖ್ಗತರಗರಇಯುತುದರ, 
ನಿಂತಯದಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲಶುಲ್ಕವನುನುನಃಷಥಪ್ತಸಲಖುತುದರಭತುುಅಿಂತಹವರ್ಹಟ್ಟನಮೆ ಲರಫಡಿಡಶುಲ್ಕವನುನಕ್ಡಖಗತರಗರವಿಧಿಸಲಖುತುದರಭತುುಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡ
ಗವತಿಸಲ್ುಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರಅದರ . 

8.9. ಫಮಿಂಕ್ ಮಖ್ಮನಿರ್ಸದಿಂತರ ಆಬಯಣಖಳು, ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಸಯಔುಖಳು ಭತುು ನಖದು ಅಥ ಇತಯ ಸರಚಿುನ ಅಮಕ್ರಿ ಮರಿ ವಿಬಖಖಳಿಗರ 
ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಎಲಲ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಆಮದಗಿ ಅನುಮೊ ದಿಸಲಖುತುದರ. 

8.10. ಕ್ರಲ್ವು ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು / ಪ್ತಎಿಂಇಖಳು / ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಮಿ ಡಿಮದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಶುಲ್ಕಖಳು ಕರಿ ದಿ ಅಥ ಇತಯ ಷೌಲ್ಬಮದ ಶುಲ್ಕವನುನ 
ಳಗರೊಿಂಡಿಯಫಹುದು ಎಿಂದು ಸಷ್ಡಿಸಲಗಿದರ. ಮವುದರ  ಪ್ತಎಿಂಇ ವಿಧಿಸುವ ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕ / ಸರಚ್ುುವರಿ ಶುಲ್ಕದ ರ್ಜಫದರಿಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ 
ರ್ಸವ ಔರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ವರ್ಹಟು ಮೊತುದರೊಿಂದಿಗರ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಡರಬಿಟ್ ಭಡುತುದರ. 

8.11. ಮೆ ಲ್ ಆಡಗರ ಅಥ ಟರಲ್ಫ ನ್ ಆಡಗರ ಕರಿ ದಿಮನುನ ಭಡುವ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ದಗಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಆಮದಗಿ ಪ್ತಕ್ರೊಳುಫಹುದು ಎಿಂದು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ. ಮೆ ಲ್ ಆಡಗರ ಅಥ ಟರಲ್ಫ ನ್ ಅಥ ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಕ್ಭಸಗ (ಉದ. ಇಿಂಟರ ನರಟ್ ನಲ್ಲ) ಖ್ತರಗರ 
ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಚೆಂಗ ರ್ಸಲಪ್ ಅಥ ಚಿ ಟ್ಟ ಸರ್ಹಗಗಿ ಲ್ಬಮವಿಲ್ಲದಿಯಫಹುದು ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತಿಳಿದಿಯುತುನರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಅದನುನ ಮವುದರ  ವಿದದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ ರ್ಸವ ಔರಿಸುತುನರ ಅಿಂತಹ ಶುಲ್ಕದ ದೃಢ ಔಯಣ ಅಥ ರ್ಸಿಂಧುತವ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮೊದಲ್ು ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ 
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ಅವನ / ಅವಳ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುವನುನ ತರಯವುಗರೊಳಿಸುತುನರ ಭತುು ನಿಂತಯ ವಿದವನುನ ನರ ಯಗಿ ಸಿಂಫಿಂಧಟ್ ಮರಿ ಷಥನರಯಿಂದಿಗರ 
ರಿಹರಿಸಲ್ು ಯಮತಿನಸುತುನರ. ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

8.12. ಇದಲ್ಲದರ, ಮವುದರ  ನಖದು ವರ್ಹಟು, ಅಿಂದಯರ ಪ್ತಎಿಂಇ / ಭಚರಗಿಂಟ್ ಷಥನರಮಲ್ಲ ನಖದು ರ್ಹಿಂಡರಮುವಿಕ್ರ ಅಥ ಠರ ವಣಿಮನುನ 
ಅನುಭತಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

8.13. ಿಂದುರ ಳರ, ಮರಿ ದರೊ ಷದಿಿಂದಗಿ ಅಥ ಸಯಔು ರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿಸುವಿಕ್ರಮ ಕ್ಯಣದಿಿಂದಗಿ ೂಣಗಗರೊಿಂಡ ವರ್ಹಟನುನಯದುದಗರೊಳಿಸಲ್ು ಫಮರ್ಸದಯರ, 
ರ್ಹಿಂದಿನ ಭಯಟ ಯರ್ಶ ದಿಮನುನಮರಿ ಯದುದಗರೊಳಿಸಫರ ಔು ಭತುು ಯದುದಗರೊಳಿರ್ಸದ ಯರ್ಶ ದಿಮ ಯತಿಮನುನ ಅವನ ಫಳಿ ಉಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. ಮವುದರ  
ಮರಿ / ಷಧನ ದರೊ ಷ ಅಥ ಸಿಂವಹನ ಲ್ಿಂಕ್ ನಿಿಂದಗಿ ಎಲಲ ಭಯುವತಿಖಳು ಭತುು ಸರೊಿಂದಣಿಕ್ರಖಳನುನ ಕ್ರೈಮಯರ ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿಸಫರ ಔು 
ಭತುು ಸರಿಮದ ರಿರ್ಶ ಲ್ನರಮ ನಿಂತಯ ಭತುು ವಿ ಷ/       ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ನಿಫಿಂಧನರಖಳಿಗರ ಅನುಖುಣಗಿ ಅನವಮಖುವಿಂತರ 
ಕ್ಡಖಗತರಮನುನ ರ್ಜಭ ಭಡಲಖುತುದರ. ಈ ಸಭಮದಲ್ಲ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ಡರಬಿಟ್ ಖಳನುನಕ್ರ್ಗ  ಖ್ತರ (ಖಳಲ್ಲ)ಮಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಕ್ರಯಡಿಟ್  
ಮಿತಿಮ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಭತಯ ರಿಖಣಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ  ಗುತುಯರ. ವತಿ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಅವಭನಿಸುವ ಇಿಂತಹ 
ಔೃತಮಖಳಿಿಂದ ಕ್ರ್ಗ  ಸರೊ ಲ್ಡರ  ಫಮಗಿಂಕ್ತಿಗರ ನಷ್ವನುನಿಂಟುಭಡುತುನರ. 

9. ನಗದು ಄ರೆನ್ಿ 
9.1. ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ತಭಭ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಚನರಲ್ ಖಳಿಿಂದ ನಖದು ಭುಿಂಖಡ ಡರಮುವ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ 

ನಿ ಡುತುದರ: 
(I)  ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳು @ ಎಟ್ಟಎಿಂ ಭತುು ವಖ್ರ - ಆಮದ ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ವಖ್ರಖಳು / ಸವಮಿಂಚಲ್ತ ಟರಲ್ಲರ ಮಿಂತಯಖಳ (ಎಟ್ಟಎಿಂ) 

ಟರಲ್ಲರ ಕ್ೌಿಂಟರ ಖಳಿಿಂದ ನಖದು ಭುಿಂಖಡ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಸಫಹುದು. ಸಥಳಖಳ ಟ್ಟ್ / ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು 
www.kotak.com ನಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿದರ. 

(ii) ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳು @ ಆನ್ ಲರೈನ್ ನಿಧಿಖಳ ವಗಗವಣರ - ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಯಿಿಂದ ಹಣವನುನ ತನನ ಫಮಿಂಕ್ ಖ್ತರಗರ 
ವಗಗಯಿಸುವ ಭೊಲ್ಔ ನಖದು ಭುಿಂಖಡ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲ್ು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಸಫಹುದು. 

(iii) ಡಯಫ್ಟ್ ಭೊಲ್ಔ ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳು - ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ನರೊ ಿಂದಯಿಸಲಗಿಯುವ ತನನ ಮೆ ಲ್ಿಂಗ್ ವಿಳಸಕ್ರಕ ಡಿಡಿಮನುನ ಔಳುರ್ಹಸುವಿಂತರ ವಿನಿಂತಿಸುವ 
ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ನಖದು ಭುಿಂಖಡ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲ್ು ಫಳಸಫಹುದು. 

9.2. ಸಭನಯ ನಿಮಭಗಳು: 
(I)  ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ಈ ಷೌಲ್ಬಮದ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಡರಮಫಹುದದ ಟು್ ನಖದು ಭುಿಂಖಡವು ಯತಿ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದಿಂತರ 

ಲ್ಬಮವಿಯುವ ನಖದು ಮಿತಿಮನುನ ಮಿ ಯಫಯದು ಅಥ ಯತಿ ಚನಲ್ ಗರ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದ ದರೈನಿಂದಿನ ಮಿತಿ / ಮಿತಿಮನುನ ಮಿ ಯಫಯದು (ಕ್ರಳಗರ 
ಸೊಚಿರ್ಸಯುವಿಂತರ ), ಮವುದು ಔಡಿಮೆ. 

(ii) ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮ ನಖದು ಮಿತಿಮನುನ ಡರದ ನಖದು ಭುಿಂಖಡದ ಭಟ್ಟ್ಗರ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಈ ಿಂದದಲ್ಲ ಳಗರೊಿಂಡಿಯುವ 
ಹಿಂಚಿಕ್ರ ತಔಗದ ಯಕ್ಯ ಭಯುವತಿಮ ನಿಂತಯ ಬಿಡುಖಡರ ಭಡಲಖುತುದರ. 

(iii) ಿಂದರ  ವರ್ಹಟ್ಟನಲ್ಲ ಡರಮಫಹುದದ ಖರಿಷಠ ನಖದು ಭುಿಂಖಡವನುನ ನಿಮತಕ್ಲ್ಔಗಿ ಫಮಿಂಕ್ ನಿದಿಗಷ್ಡಿಸುತುದರ ಅಥ ನಿಖದಿಡಿಸುತುದರ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ೂವಗ ಸೊಚ್ನರ ನಿ ಡದರ ಈ ಮಿತಿಖಳನುನ ಫದಲಯಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 

(iv) ಯತಿ ನಖದು ಭುಿಂಖಡ ವರ್ಹಟ್ಟಗರ ಶುಲ್ಕದ ರ ಳಟ್ಟ್ಮ ಯಕ್ಯ ವರ್ಹಟು ಶುಲ್ಕವನುನ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಭರ್ಸಔ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ 
ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಬಿಲ್ ಭಡಲಖುತುದರ. ಸರಚ್ುುವರಿಮಗಿ, ಎಲಲ ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳು ಅನವಮಖುವ ಫಡಿಡದಯದಲ್ಲ ಫಡಿಡಮನುನ ಆಔರ್ಷಗಸುತುರ. 
ಕ್ರ್ ಗಖಳ ವಿಭಿನನ ಯೊಿಂತಯಖಳಲ್ಲ ಅನವಮಖುವ ಫಡಿಡದಯಖಳ ವಿವಯಖಳಿಗಗಿ, ದಮವಿಟು್ www.kotak.com ನಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಶುಲ್ಕಖಳ 
ರ ಳಟ್ಟ್ಮನುನ ನರೊ ಡಿ. ಅಿಂತಹ ವರ್ಹಟ್ಟನ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ವತಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸುವವಯರಗರ ದರೈನಿಂದಿನ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುದ ಫಡಿಡಮನುನ 
ಲರಔಕಸಔಲಖುತುದರ. ಈ ಫಡಿಡಮನುನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲಖುತುದರ ಭತುು ಭರ್ಸಔ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಕ್ಣಿಸುತುದರ. ಮೆ ಲರ 
ತಿಳಿರ್ಸದಿಂತರ ವರ್ಹಟು ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಫಡಿಡಮನುನ ಭಯುವತಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

(v) ಪಚ್ೊಗನ್ ಭತುು 811 # ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ಎಲಲ ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳಿಗರ ಫಡಿಡಯರ್ಹತ ಅವಧಿಮನುನ ಆನಿಂದಿಸುತುಯರ. 
ಈ ಫಡಿಡಯರ್ಹತ ಅವಧಿಮು ನಖದು ಭುಿಂಖಡವನುನ ಡರಮುವ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಯಯಿಂಬಖುತುದರ ಭತುು ನಿದಿಗಷ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದ ವತಿ 
ದಿನಿಂಔದಿಂದು ಕ್ರೊನರಗರೊಳುುತುದರ. ಈ ಅವಧಿಮಲ್ಲನ ಎಲಲ ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳನುನ ಷಭನಮ ಚಿಲ್ಲಯರ ಕರಿ ದಿಯಿಂದು ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು 
ನಿದಿಗಷ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯಕ್ರಕ ನಿಖದಿತ ದಿನಿಂಔದಿಂದು ಅಥ ಮೊದಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ನಿಿಂದ ೂಣಗ ವತಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದಯರ ನಖದು ಭುಿಂಖಡಕ್ರಕ ಮವುದರ  
ಫಡಿಡಮನುನ ವಿಧಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. ಪಚ್ೊಗನ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ನಿದಿಗಷ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದ ವತಿ ದಿನಿಂಔದ ಮೊದಲ್ು ತನನ ಕ್ರ್ಗ 
ಅನುನ ಯದುದಗರೊಳಿಸಲ್ು ಫಮರ್ಸದಯರ, ನಖದು ಭುಿಂಖಡವನುನ ಡರದ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ನಖದು ಭುಿಂಖಡದ ಮೆ ಲರ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಿಂದ ಫಡಿಡಮನುನ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ 
ಭತುು ಅದನುನ ತಕ್ಷಣರ  ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲಖುತುದರ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ. ಈ ರೈರ್ಶಷ್ಾವು ಪಚ್ೊಗನ್ ಭತುು 811 # ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಭತಯ 
ಲ್ಬಮವಿಯುತುದರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಮವುದರ  ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಅಲ್ಲ ಎಿಂಫುದನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖಭನಿಸಫರ ಔು. 

(vi) ಈ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಡರಮಲ್ು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ಸೊಚಿಸುವ ಎಲ್ಲ ದಕಲರಖಳನುನ ಕ್ಮಗಖತಗರೊಳಿಸಲ್ು ಕ್ಡುಗದಯನು ುತುನರ. 
(vii) ನಖದು ಭುಿಂಖಡ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಅಥ ತಿಯಸಕರಿಸುವ ಏಕ್ರೈಔ ವಿರ ಚ್ನರಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿಯುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ವಿನಿಂತಿರ್ಸದ 

ೂಣಗ ನಖದು ಭುಿಂಖಡ ಮೊತುಕ್ರಕ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಭೌಲ್ಮಭನವನುನ ಕ್ರೈಗರೊಳುುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 
9.3. ವಿವರ ಷ ನಿಮಭಖಳು: 
9.3.1. ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳು @ ಎಟ್ಟಎಿಂ ಭತುು ವಖ್ರ: 
(I) ಈ ಷೌಲ್ಬಮವು ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಭತುು ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಲ್ಬಮವಿದರ. 
(ii) ರ್ಹಿಂಡರಮಲದ ಹಣವನುನ ರ್ಹಿಂಡರಮುವ ದಿನದಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲಖುತುದರ. 
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(iii) ಕ್ರ್ಗ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದ ಸಥಳಖಳಲ್ಲ ಕ್ರಲ್ವು ಫಮಿಂಕ್ ವಖ್ರಖಳನುನ ಟರಲ್ಲರ ಕ್ೌಿಂಟರ ಿಂದು ಷತಿಮ ರ್ಸಲಪ್ ಭೊಲ್ಔ ನಖದು ರ್ಹಿಂದಕ್ರಕ ಪ್ ಸ್ 
ಖುಯುತಿನ ತಸಣರ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಫಳರ್ಸ ಭತುು ಅನವಮಖುವಿಂತರ ಫರ ಕ್ಗಿಯುವ ದಕಲರಖಳ ಸಿಂಖಯರ್ಹಸುವ ವಮವಷರಥಮನುನ ಸರೊಿಂದಿದರ. 

(iv) ಕ್ರ್ಗ ರ್ಸವ ಔರಿಸುವ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳಲ್ಲ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರಮ ಭೊಲ್ಔ ಹಣವನುನ ಯರ ರ್ಶಸುವ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರೊಿಂದಿದರ. ಅಿಂತಹ 
ಫಳಕ್ರಮನುನ ಸಕ್ತಿಯಮಗರೊಳಿಸಲ್ು, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಆಯು ಅಿಂಕ್ತಿಮ ಎಟ್ಟಎಿಂ ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಖುಯುತಿನ ಸಿಂಖ್ರಮ (ಎಟ್ಟಎಿಂ ಪ್ತನ್) ನಿ ಡಲಖುವುದು ಭತುು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಅನುಔೊಲ್ಕ್ಕಗಿ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಅಮದಲ್ಲ ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಕ್ರ್ ಗಗರ ತಲ್ುಪ್ತಸುವ ಮೊದಲ್ು ಎನ್ ಕ್ರೊ ರ್ ಭಡಲಖುತುದರ. 
ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಗರಗ. ಕ್ರ್ ಗಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಎಟ್ಟಎಿಂ ಪ್ತನ್ ನಿ ಡದಿದದಯರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಔನುನ ವಿತರಿಸಲ್ು ವಿನಿಂತಿಸುವ ಅಖತಮವಿಯುತುದರ 
ಭತುು ಅದನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಅಿಂಚರ ಅಥ ಕ್ರೊರಿಮರ ಭೊಲ್ಔ ಔಳುರ್ಹಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಸಿಂೂಣಗಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಅಮದಲ್ಲದರ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಇದನುನ ುತುಯರ: 
(a) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಗರ ಎಟ್ಟಎಿಂ ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಯಿಿಂದ ಅದಯ ಆವಿಶಕಯವನುನ ತಡರಮಲ್ು 

ಷಧಮವಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಳಜಿ ವರ್ಹಸಫರ ಔು; 
(b) ಎಟ್ಟಎಿಂ ಪ್ತನ್ ನರೊಿಂದಿಗರ ಭಡಿದ ಎಲಲ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಜ್ಞನವಿಲ್ಲದರ ಅಥ ಇಲ್ಲದಿದದಯೊ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ 

ಸಿಂೂಣಗ ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ. 
(c) ಔಳರದುಸರೊ ದ ಅಥ ಔಳವು ಭಡಿದ ಮವುದರ  ಕ್ರ್ ಗಗಗಿ ಸರೊಸ ಎಟ್ಟಎಿಂ ಪ್ತನ್ ಅಥ ಅರ್ಸುತವದಲ್ಲಯುವ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಸರೊಸ ಎಟ್ಟಎಿಂ 

ಪ್ತನ್ ನರೊಿಂದಿಗರ ಫದಲ್ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸಿಂೂಣಗ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ನಿ ಡಫಹುದು; 
(d) ಮೆ ಲ್ಕಿಂಡ ನಿಫಿಂಧನರಖಳಿಗರ ಳಟು್, ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಕ್ರೈಮಲ್ಲ ಅಥ ಎಟ್ಟಎಿಂ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರ್ಗ ಬಿ ಳುವ ಕ್ಯಣದಿಿಂದ ಎಟ್ಟಎಿಂ 

ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಮೊ ಸದ / ಅನಧಿಔೃತಗಿ ಫಳರ್ಸದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಅನುನ ಸರೊಣರಗಯನನನಗಿ 
ಭಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಜ್ಞನಕ್ರಕ ಫಯುವ ಪ್ತನ್. 

(v) ಎಟ್ಟಎಿಂನ ಅಸಭಗಔ ಕ್ಮಗ ಅಥ ಎಟ್ಟಎಿಂನಲ್ಲ ಅಸಭಗಔ ನಖದು ಸಭತರೊ ಲ್ನ ಅಥ ಭುಚ್ುುವಿಕ್ರಯಿಿಂದಗಿ ಎಟ್ಟಎಿಂನಲ್ಲ ಹಣವನುನ 
ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಸಭಥಗತರಮ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ ಮವುದರ  ರಿಣಭಖಳಿಗರ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ 
ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಟ್ಟಎಿಂ ಷರೈಟ್ ಅಥ ಇಲ್ಲದಿದದಯರ. 

(vi) ಬಖವರ್ಹಸುವ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು / ಟಮಿಗನಲ್ ಖಳಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗನ ಫಳಕ್ರಗಗಿ ವಿ ಷ/       ಹಿಂಚಿಕ್ರಮ ವತಿ ನರಟ್ ವಕ್ ಗನಲ್ಲ ಬಖವರ್ಹಸುವ ಮವುದರ  
ಸದಸಮ ಫಮಿಂಔುಖಳರೄಿಂದಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರೊಿಂದಿಯಫಹುದದ ಮವುದರ  ವಮವಸಯಖಳಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದರಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, 
ಷರ ರಿದಿಂತರ, ಆದಯರ ೂಯರೈಕ್ರಗರ ರ್ಸ ಮಿತಗಿಲ್ಲ ಸಯಔುಖಳು ಭತುು / ಅಥ ಷರ ರಖಳು. ಅಿಂತಹ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳಲ್ಲ ನಿ ಡಲಖುವ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಯಕ್ಯವು 
ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸವಿಂತ ನರಟ್ ವಕ್ ಗನಲ್ಲ ನಿ ಡುವ ವಮವಸಯಖಳಿಗಿಿಂತ ಭಿನನಗಿಯುತುದರ. ಇತಯ ನರಟ್ ವಕ್ ಗಖಳಿಗರ ಷರ ರಿದ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳಲ್ಲ ನಿ ಡಲಖುವ ಔನಿಷಠ 
ವರ್ಹಟು ಷರಟ್ ಅನುನ ಭತಯ ಫಮಿಂಕ್ ಫರಿಂಫಲ್ಸುತುದರ. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಗರಗ ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರ ಇಲ್ಲದರ ವರ್ಹಟು ಷರಟ್ ಅನುನ ಫದಲಯಿಸುವ 
ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 

9.3.2. ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳು @ ಆನ್ ಲರೈನ್ ನಿಧಿಖಳ ವಗಗವಣರ: 
(I)     ಈ ಷೌಲ್ಬಮವು ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಭತಯ ಲ್ಬಮವಿದರ. 
(ii) ಹಣ ವಗಗವಣರಗರ ಆನ್ ಲರೈನ್ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ಇರಿರ್ಸದ ದಿನಿಂಔದಿಂದು ವಗಗವಣರಗರೊಿಂಡ ಹಣವನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಡರಬಿಟ್ 

ಭಡಲಖುತುದರ. ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ಿಂದರ  ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಲರಔಕಸಔಲಖುತುದರ / ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. 
(iii) ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲಯುವ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಸವಿಂತ ಖ್ತರಗರ ಭತಯ ಹಣವನುನ ವಗಗಯಿಸಫಹುದು. 
(iv) ಯಸಯಣ ವಿತಯಣರಮಲ್ಲನ ವಿಳಿಂಫ ಅಥ ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಸಿಂದರ ಶಖಳನುನ ವಿತರಿಸದಿಯುವುದು ಅಥ ಮವುದರ  ತು, ಲರೊ , ಅಥ ಯಷಯ 

ಅಥ ವಿತಯಣರಮಲ್ಲನ ದರೊ ಷ ಅಥ ಮವುದರ  ಕ್ಯಣದಿಿಂದ ಸಿಂದರ ಶವನುನ ಅಥರೈಗಸುವಲ್ಲ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ನಷ್ ಅಥ ಸನಿಖಳಿಗರ 
ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನಿಮಿಂತಯಣ ಮಿ ರಿದ ಕ್ಯಣ. ಎಲಲ ವತಿ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಯಿಿಂದ 
ರಿರ್ಶ ಲ್ಸಫರ ಔು. 

(v) ನರಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗಗಗಿಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಖ್ತರಖಳು ಭತುು ಷರ ರಖಳ ನರಫ್ಟ್ ವಿನಿಂತಿ ಪಮ್ಗ, ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಭತುು ನಿಮಭಖಳಲ್ಲ ಈ 
ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳನುನ ಒದಫರ ಔು. 

(vi) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಸೊಚ್ನರಮಿಂತರ ಹಣವನುನ ವಗಗವಣರ ಭಡುವ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟು ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಔೊಕ ಕ್ಮಗಯೊಕ್ರಕ ಫಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ 
ೂಣಗಗರೊಳುುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ಅಿಂತಹ ವಸುುನಿರ್ಷಠ ಔಯಣ ಭತುು / ಅಥ ವರ್ಹಟನುನ ೂಣಗಗರೊಳಿಸದಿಯುವುದು; ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ 
ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

9.3.3. ಡಯಫ್ಟ್ ಭೊಲ್ಔ ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳು: 
(i) ಈ ಷೌಲ್ಬಮವು ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಭತಯ ಲ್ಬಮವಿಯುತುದರ, ಅವಯು ಫರ ಡಿಕ್ರಮ ಔಯಡು ("ಡಿಡಿ") ವಿತಯಣರಗರ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ 

ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸಯುವ ವಿಳಸದಲ್ಲ ಫ ನ್ ಅಥ ಆನ್ ಲರೈನ್ ಭೊಲ್ಔ ಅನನಮ ದೊಯಣಿ ಭೊಲ್ಔ- ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಖುಯುತಿನ ಸಿಂಖ್ರಮ ("ಟ್ಟ-ಪ್ತನ್") ಅಥ 
ಇತಯ ವಿವಯಖಳನುನ ನಿಖದಿಡಿಸಫಹುದು. ದೊಯಣಿಮಲ್ಲ ಭಡಿದ ವಿನಿಂತಿಖಳ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಿಂತಹ ಎಲಲ ವಿನಿಂತಿಖಳನುನ 
ಟರ ಪ್ ನಲ್ಲ ಯರಕ್ರ್ಗ ಭಡುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ ಭತುು ಅಖತಮವಿದದಲ್ಲ ಯರಕ್ಡಿಗಿಂಗ್ ಖಳನುನ ಫಳಸಫರ ಔು ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಖಭನಿಸಫರ ಔು. ಎಲಲ ವಿನಿಂತಿಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿಸುತುದರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಅಹಗತ ಭನದಿಂಡಖಳನುನ ೂಯರೈಸುವ ವಿನಿಂತಿಖಳಿಗರ ಭತಯ 
ರಿಣಭ ಬಿ ಯುತುದರ. 

(ii) ಫಮಿಂಕ್ ಉತುಭ ಯಮತನದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಔಯಡನುನ ಉತದಿಸುತುದರ ಭತುು ಅದನುನ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಮೆ ಲ್ಿಂಗ್ ವಿಳಸಕ್ರಕ ಮೆ ಲ್ / ಕ್ರೊರಿಮರ 
ಭಡುತುದರ. ವಿಳಿಂಫ ಅಥ ವಿತಯಣರ ಅಥ ಔಯಡುಖಳನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸದಿಯಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

(iii) ಡಿಡಿ ವಿತಯಣರಗರ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ಸಲ್ಲರ್ಸದ ದಿನದಿಂದು ಡರದ ನಖದು ಭುಿಂಖಡವನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲಖುತುದರ. ಎಲಲ 
ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ಿಂದರ  ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಲರಔಕಸಔಲಖುತುದರ / ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. 
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(iv) ವರ್ಹಟ್ಟನ ಶುಲ್ಕ ಭತುು ಡಿಡಿ ಮೊತುದ ಮೆ ಲ್ನ ಫಡಿಡಮ ಮೆ ಲರ ಭತುು ಅದಕ್ತಿಕಿಂತ ಸರಚಿುನ ವಿತಯಣರಗರ ಸರಚ್ುುವರಿ ವಿತಯಣ ಶುಲ್ಕವನುನ ವಿಧಿಸಫಹುದು. 
(v) ಕ್ರೊರಿಮರ ("ವಿತಯಣ ವಮಕ್ತಿು") ಭೊಲ್ಔ ಈ ಷರ ರಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ ದಗಿಸುತುದರ. ಖುಯುತಿನ ಉದರದ ಶಕ್ಕಗಿ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಡರಲ್ವರಿ ವಮಕ್ತಿುಮ 

ಖುಯುತಿನ ಚಿ ಟ್ಟಮನುನ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಯಿಿಂದ ರಿರ್ಶ ಲ್ಸಫರ ಔು. ಡರಲ್ವರಿ ವಮಕ್ತಿುಗರ ಫಮಿಂಕ್ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದಿಂತರ ಮವುದರ  ದೃಢ ಔಯಣದಕಲರಮ ನಔಲ್ನುನ 
ತರೊ ರಿಸಲ್ು ಅಥ ದಗಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಖತಮವಿಯಫಹುದು. ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನ ರ್ಹಭುಭಕದಲ್ಲಯುವ ಸರ್ಹ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನದರದ  ಎಿಂದು 
ರಿರ್ಶ ಲ್ಸಲ್ು ಡರಲ್ವರಿ ವಮಕ್ತಿು ಫದಧನಗಿಲ್ಲ. 

(vi) ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಭತಯ ಡಿಡಿಖಳನುನ ನಿ ಡಲಖುತುದರ. ಡಿಡಿಮ ವಿತಯಣರಗರ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ಇರಿಸುಖ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ / ಅವಳ 
ಫಮಿಂಕ್ ಖ್ತರ ವಿವಯಖಳನುನ ದಗಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ, ಅದಯಲ್ಲ ಡಿಡಿಮನುನ ಷರಳರಮಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 

(vii) ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಕ್ಕಗಿ ಡಿಡಿ ಯರ್ಶ ದಿ ಯರ್ಹತ ಅಥ ತಡಗಿ ವಿತಯಣರಮ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಉಿಂಟಖಫಹುದದ ಮವುದರ  
ನಷ್, ಸನಿ, ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಖಳಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

(viii) ಔಯಡು ಔಳರದುಸರೊ ದಯರ ಅಥ ಔದಿದದದಯರ, ತಕ್ಷಣ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಭರ್ಹತಿ ನಿ ಡಫರ ಔು. ಫಮಿಂಕ್ ಔಯಡನುನ ಭಯುಹಿಂಚಿಕ್ರೊಳುಫಹುದು ಅಥ ಡಯಫ್ಟ್ ನ 
ಭೊಲ್ ಮೊತುವನುನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಭೊಲ್ಔ ಭತಯ ಭಯುವತಿಸಫಹುದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಸರ್ಹ / ಬತಿಗ ಭಡಿದ ನಷ್ದರೊಿಂದಿಗರ 
ವಿನಿಂತಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. 

(ix) ಇಲ್ಲ ಮವುದದಯೊ ಇದದಯೊ, ಫ ನ್ ಅಥ ಆನ್ ಲರೈನ್ ಭೊಲ್ಔ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ದೃಢ ಔರಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ 
ನಿಫಗಿಂಧವನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಪ್ತನ್ / ಸ ವರ್ಗ / ಮೊಸರ ಐಡಿ ಅಥ ಇತಯ ಖುಯುತಿಸುವ ವಿವಯಖಳನುನ ಫಳಸುವ 
ವಮಕ್ತಿುಮು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥ ಇಲ್ಲರ  ಎಿಂಫುದನುನ ರಿರ್ಶ ಲ್ಸಲ್ು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಡರದ ಸೊಚ್ನರಖಳ ದಕಲರಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ 
ಉಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫಹುದು, ಏಕ್ರಿಂದಯರ ಫಮಿಂಕ್ ಸೊಔುರಿಂದು ಬವಿಸಫಹುದು. 

(x) ವಿತಯಣ ಸಭಮದಲ್ಲ ನರೊ ಿಂದಯಿತ ವಿಳಸದಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಇಯುವಿಕ್ರಮನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ ಆದಯರ ರ್ಸ ಮಿತಗಿಯದ ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಕ್ಕಗಿ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಡಿಡಿ ವಿತರಿಸದಿಯಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

(xi) ಡಿಡಿಮನುನ ಬಯತದ ಸರೊಯಗರ ತಲ್ುಪ್ತಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ವಿಧಿಸಫಹುದದ ಬೌಗರೊ ಳಿಔ ಮಿತಿಖಳಿಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. 

10. ಕ್ಂತ್ುಸೌಲ್ಬಯ 
ಔಿಂತು ಷೌಲ್ಬಮ ಎಿಂದಯರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮದ ಮೆ ಲ್ನ ಇಎಿಂಐ ಷೌಲ್ಬಮ ಭತುು ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಷಲ್. 

10.1. ಇಎಿಂಐ ಷೌಲ್ಬಮ 
(I)  ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯನು ₹ 2,500 / - ಅಥ ಅದಕ್ತಿಕಿಂತ ಸರಚಿುನ ಚಿಲ್ಲಯರ ಕರಿ ದಿಮನುನ ಭಡುಖ, ಅಿಂತಹ ಕರಿ ದಿಖಳನುನ ಇಎಿಂಐಖಳಗಿ 

3/6/9/12/24/36/48 ತಿಿಂಖಳ ಅವಧಿಗರ 45 ದಿನಖಳ ಳಗರ ರಿವತಿಗಸಫಹುದು. ಚಿಲ್ಲಯರ ವರ್ಹಟು, ಅವಯ ಮೊಫರೈಲ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್, ನರಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ 
ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಗಯಹಔ ಅನುಬವ ಕ್ರ ಿಂದಯಕ್ರಕ ಔಯರ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ. 

(ii) ಚಿಲ್ಲಯರ ವರ್ಹಟನುನ ಇಎಿಂಐ ಷೌಲ್ಬಮಕ್ರಕ ರಿವತಿಗಸುವ ಅಿಂತಿಭ ಅನುಮೊ ದನರಮು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿರ ಚ್ನರಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. 
(iii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನರ ಔ ಚಿಲ್ಲಯರ ಕರಿ ದಿ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಸರೊಿಂದಿದದಯರ, ಅವನು / ಅವಳು ಯತಿ ವರ್ಹಟನುನ ಇಎಿಂಐ ಆಗಿ ರಿವತಿಗಸಫಹುದು (ಯತಿ 

ವರ್ಹಟ್ಟನ ಮೊತುವು, `2,500 ಕ್ತಿಕಿಂತ ಸರಚಿುದದಯರ) ಅಥ ರಿವತಗನರಮ ಸಭಮದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಅರ್ಸುತವದಲ್ಲಯುವ ನಿ ತಿಮ ಯಕ್ಯ ಅಹಗ 
ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಇಎಿಂಐ ಆಗಿ ರಿವತಿಗಸಫಹುದು. 

(iv) ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಆಮದ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ನಿ ಡಫಹುದು, ಚಿಲ್ಲಯರ ಕರಿ ದಿಖಳನುನ ₹ 2500 * ಅಥ ಅದಕ್ತಿಕಿಂತ ಸರಚಿುನದನುನ ಟು್ 
ಇಎಿಂಐಖಳಿಗರ 3/6/9/12/36/48 ತಿಿಂಖಳ ಅವಧಿಗರ ರಿವತಿಗಸುವ ಆಯಕ *. 

(v) ಎಲಲ ಇಎಿಂಐ ವಿನಿಂತಿಖಳನುನ (ಆರ್ ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಭಡಿದ ವಮವಸಯಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ) ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತಯ ಭಡಫರ ಔು. 
ಇಎಿಂಐ ರಿವತಗನರ ವಿನಿಂತಿಖಳನುನ ನಭಭ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯ, ನರಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್, ಮೊಫರೈಲ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಅಥ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ 
ಅಧಿಔೃತಗರೊಳಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ಚನರಲ್ ಭೊಲ್ಔ ಭಡಫಹುದು. 

(vi) ಇಎಿಂಐಗರ ಚಿಲ್ಲಯರ ಕರಿ ದಿಮನುನ ವಗಗವಣರ ಭಡುವ ಕ್ರೊ ರಿಕ್ರಮ ಸಭಮದಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಮಲರನ್ೀ ಸುತುುತಿುದದಯರ, ಇಎಿಂಐಗರ 
ವಗಗವಣರ ನಡರಮುವ ಸಭಮದವಯರಗರ ಅವನ ರಿಲ್ವಿಂಗ್ ಫಮಲರನ್ೀ ನಲ್ಲ ಅನವಮಖುವ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಶುಲ್ಕವನುನ ವಿಧಿಸಲಖುವುದು. ಕ್ರ್ ಗಖಳ 
ವಿಭಿನನ ಯೊಿಂತಯಖಳ ಅನವಮಖುವ ಫಡಿಡದಯಖಳ ವಿವಯಖಳಿಗಗಿ, ದಮವಿಟು್ www.kotak.comನಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಶುಲ್ಕದ ರ ಳಟ್ಟ್ಮನುನ 
ನರೊ ಡಿ. 

(vii) ಇಎಿಂಐ ರ ಳಟ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಯರ ವರ್ಹಟ್ಟನ ರಿವತಗನರಮ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಯಯಿಂಬಖುತುದರ ಭತುು ಇಎಿಂಐ ಅಧಿಕ್ಯವಧಿಮಲ್ಲ ಭುಿಂದುವರಿಮುತುದರ. 
ಚಿಲ್ಲಯರ ವರ್ಹಟನುನ ಇಎಿಂಐಗರ ರಿವತಿಗರ್ಸದ ನಿಂತಯದ ಮೊದಲ್ ಇಎಿಂಐ ಭರ್ಸಔ ಔಿಂತು ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಯತಿಪಲ್ಸುತುದರ. 

(viii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಇಎಿಂಐ ಅನುನ ಯದುದಗರೊಳಿಸುವಿಂತರ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ಲ್ಖಿತಗಿ ಭಡಫಹುದು ಅಥ ಮೊದಲ್ ಇಎಿಂಐ ಭರ್ಸಔ ಔಿಂತಿನ ವತಿ 
ದಿನಿಂಔದ ಮೊದಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯವನುನ ಔಯರಮಫಹುದು. ಈ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ, ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಇಎಿಂಐ ಅಸಲ್ು 
ಮೊತುವನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಚಿಲ್ಲಯರ ಫಕ್ತಿಗರ ರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ MAD ಮ ವತಿಮನುನ ಅಯಧಿಮಖದಿಂತರ 
ಭಡಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 

10.2. ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮದ ಮೆ ಲ್ನ ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಷಲ್ (ಪ್ತಎಲ್ ರ್ಸರ್ಸ ಷೌಲ್ಬಮ) 
(i) ಪ್ಯಪರೈಲ್, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ನಡವಳಿಕ್ರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ನಿಧಗರಿಸುವ ಇತಯ ಮವುದರ  ಭನದಿಂಡಖಳ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ 

ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಪ್ತಎಲ್ ರ್ಸರ್ಸ ಷೌಲ್ಬಮ ಲ್ಬಮಖಫಹುದು. 
(ii) ಷಲ್ದ ಮೊತುವನುನ ಫಮಿಂಕ್ / ಇತಯ ಫಮಿಂಕ್ ಖ್ತರಖಳರೄಿಂದಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖ್ತರಗರ NEFT / IMPS ಭೊಲ್ಔ ವಿತರಿಸಲಖುತುದರ. 
(iii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಿಂದು ಸಭಮದಲ್ಲ ಿಂದು ಷಲ್ವನುನ ಡರಮಫಹುದು ಅದು ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮ 75% ಳಗರ ಇಯಫರ ಔು. ಫಮಿಂಕ್ 
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ನಿಧಗರಿಸುವಿಂತಹ ಅವಧಿಗರ ಷಲ್ ಲ್ಬಮವಿಯುತುದರ. ಷಲ್ದ ಮೆ ಲ್ನ ಫಡಿಡದಯ, ವರ್ಹಟು ಶುಲ್ಕದ ಮೊತು ಭತುು ಷಲ್ದ ಇಎಿಂಐಖಳನುನ ವತಿಸುವ 
ಅವಧಿ ಭತುು ಇತಯ ವತಿ ವಿವಯಖಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ನಿದಿಗಷ್ಗಿಯುತುರ, ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ನಿಧಗರಿಸುತುದರ 
ಭತುು ತಿಳಿಸುತುದರ ಷಲ್ವನುನ ವಿತರಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ. 

(iv) ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿರ ಚ್ನರಗರ ಅನುಖುಣಗಿ ಅರ್ಸುತವದಲ್ಲಯುವ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಮಿತಿಗಿಿಂತ ಸರಚಿುನದನುನ ಷಲ್ದ ಮೊತುವನುನ ಫಮಿಂಕ್ ನಿ ಡಫಹುದು. 
(v) ಷಲ್ದ ಇಎಿಂಐಖಳ ಮೊತು ಭತುು ಷಲ್ದ ಇತಯ ವಿವಯಖಳರೄಿಂದಿಗರ (ಫಡಿಡದಯ, ಶುಲ್ಕ, ಇತಮದಿ ಷರ ರಿದಿಂತರ) ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ 

ತಿಳಿಸಲಖುವುದು. 
(vi) ಷಲ್ದ ಮೊತುವನುನಊಸತಭಔ, ಫಿಂಡಳ ಭಯುಔಟರ್ ಹೊಡಿಕ್ರಖಳು ಅಥ ಭನಿ ಲಿಂಡರಿಿಂಗ್ ಭತುು / ಅಥ ಷಭಜಿಔ ವಿಯರೊ ಧಿ 

ಉದರದ ಶಕ್ಕಗಿ ಫಳಸಫಯದು ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ ಭತುು ಕ್ರೈಗರೊಳುುತುಯರ. 
10.3. ಔಿಂತು ಷೌಲ್ಬಮಕ್ರಕ ಅನವಮಖುವ ಷಭನಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು 
(i) ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದಿಂತರ ಔಿಂತು ಷೌಲ್ಬಮವು ವಮವಸಯ / ಸಿಂಸಕಯಣ ಶುಲ್ಕಕ್ರಕ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. ವರ್ಹಟು / ಸಿಂಸಕಯಣ ಶುಲ್ಕವನುನ 

ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಯಿಿಂದ ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲಖುತುದರ ಭತುು ಭರ್ಸಔ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಕ್ಣಿಸಫರ ಕ್ದ ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ 
ಬಖಗಿಯುತುದರ. 

(ii) ಷರ ತರರಿಗರ, GST, ಮವುದರ  / ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಎಲಲ ಅನವಯಿಸುವ ತರರಿಗರಖಳು ಅನವಯಿಸುವ ದಯದಲ್ಲ (ಅನವಯಿರ್ಸದಯರ ತರರಿಗರ ಭತುು ಅಧಿಔ ಷರ ರಿದಿಂತರ) 
ಫಡಿಡ / ಹಣಕ್ಸು ಶುಲ್ಕವನುನ ಗಟಔವನುನ ಮೆ ಲರ, ಸಿಂಸಕಯಣ ಶುಲ್ಕದ ಮೆ ಲರ, ೂವಗ ಭುಚಿುದ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಖುವ ಭಡಲಖುತುದರ. 
ಈರಿ ತಿಮಮವುದದಯೊ ಇದದಯರ, ಭತುು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಅನವಮಖುವಿಂತಹ ಮವುದರ  ಬಿಲ್ ಭಡಲದ ಹಣಕ್ಸು ಶುಲ್ಕಖಳು / 

ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರಅನವಮಖುವನಿಮಭಖಳು. 
(iii) ಮೆಭ ಕ್ಡುಗದಯರಿಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಟ್ ಔಿಂತು ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಫದಲಯಿಸಲ್ು / ಭಗಡಿಸಲ್ು ಮವುದರ  ವಿನಿಂತಿಮನುನ ನಿ ಡಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 
(iv) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸರಿಮದ ಭರ್ಹತಿಯಿಂದಿಗರ ಔಿಂತು ಷೌಲ್ಬಮದ ಅವಧಿಮಲ್ಲ ಅಧಿಕ್ಯವಧಿ ಭತುು ಫಡಿಡದಯವನುನ ಫದಲಯಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ 

ಸರೊಿಂದಿದರ. 
(v) ಭರ್ಸಔ ಔಿಂತು (ಯಧನ ಮೊತು + ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕ ಇದದಯರ) / ಅಧಿಕ್ಯವಧಿ ಎಿಂದು ಲರಔಕಸಔಲಖುತುದರ. ಭರ್ಸಔ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಯತಿಪಲ್ಸುವ 

ಭರ್ಸಔ ಔಿಂತಿನ ಮೊತುವನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಲರಕ್ಕಚಯವು ಅಿಂತಿಭಗಿಯುತುದರ. ಮವುದರ  ಸಿಂದಬಗದಲ್ೊಲ ಭರ್ಸಔ ಔಿಂತಿನ ಮೊತುದ ಲರಕ್ಕಚಯವನುನ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಯರ್ಶನಸಲ್ು / ಯರ್ಶನಸಲ್ು ಷಧಮವಿಲ್ಲ. 

(vi) ಔಿಂತು ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಡರದುಕ್ರೊಳುುಖ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಡರದ ಷಲ್ದ ಮೊತುಕ್ರಕ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಲಖುತುದರ / ಇದು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿರ್ಸದ ಸಭಮದಲ್ಲ ಇಎಿಂಐ ಆಗಿ ರಿವತಗನರಗರೊಳುುತುದರ. ಔಿಂತು ಮೊತುವನುನ ಬಿಲ್ ಭಡಿದಖ ಭತುು 
ನಿಂತಯದ ತಿಿಂಖಳುಖಳಲ್ಲ ವತಿರ್ಸದಖ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಬಿಡುಖಡರ ಭಡಲಖುತುದರ. 

(vii) ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಕ್ಣಿಸಫರ ಕ್ದ ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ ಬಖಗಿ 100% ಸಿಂಸಕಯಣ ಶುಲ್ಕ ಭತುು ಔಿಂತು ಷೌಲ್ಬಮದ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಇಎಿಂಐ ಮೊತುವನುನ 
ಷರ ರಿಸಲಖುವುದು. 

(viii) ವತಿಸದಿಯುವಿಕ್ರ ಅಥ ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ ವತಿಮ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಷಭನಮ ತಡಗಿ ವತಿ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಔಿಂತು ಷೌಲ್ಬಮದ ಅಡಿಮಲ್ಲ 
ವತಿಸದ ಬಿಲ್ ಭಡಿದ ಇಎಿಂಐನಲ್ಲ ಅನವಮಖುವ ಫಡಿಡದಯವನುನ ಆಔರ್ಷಗಸುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಖಳ ವಿಭಿನನ ಯೊಿಂತಯಖಳ ಅನವಮಖುವ 
ಫಡಿಡದಯಖಳ ವಿವಯಖಳಿಗಗಿ, ದಮವಿಟು್ www.kotak.com ನಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಶುಲ್ಕದ ಟರ ಫಲ್ಅನುನನರೊ ಡಿ. 

(ix)   ಎಲಲಔಿಂತುಖಳನುನವಿಧಿಸುವಮೊದಲ್ುಕ್ರಯಡಿಟಕರ್ಗಅಯಧದಖಅಥನಿಫಗಿಂಧಿರ್ಸದಖಔಿಂತುಷೌಲ್ಬಮವನುನಯದುದಗರೊಳಿಸಲಖುತುದರ/ 
ಕ್ರೊನರಗರೊಳಿಸಲಖುತುದರ.ಫಕ್ತಿಇಯುವಭೊಲ್ಮೊತುವನುನಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ನಚಿಲ್ಲಯರಫಕ್ತಿಗರರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿಸಲಖುತುದರಭತುುವತಿಸದಬಿಲಭಡಿದಅಸಲ್ುಭತುು
ವತಿಸದಬಿಲಭರ್ಸಔಔಿಂತುಖಳಲ್ಲಫಡಿಡದಯವನುನವಿಧಿಸಲಖುವುದು. 

(x) ಇಎಿಂಐಷೌಲ್ಬಮವನುನಡರಮಲ್ುರಿವತಿಗಸಲದಮೊತುಖಳುಅಥಪ್ತಎಲ್ ರ್ಸರ್ಸಷೌಲ್ಬಮದಅಡಿಮಲ್ಲಡರದಷಲ್ವುಮವುದರ ಯತಿಪಲ್ಅಿಂಔಖಳನುನಖಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

(xi) ಔಿಂತುಷೌಲ್ಬಮವನುನಡರದುಕ್ರೊಳುುಖಭೊಲ್ವರ್ಹಟ್ಟನಲ್ಲಖಳಿರ್ಸದಮವುದನನದಯೊರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿರ್ಸದಯರಯತಿಪಲ್ಅಿಂಔಖಳು 

(xii) ಔಿಂತುಷೌಲ್ಬಮದಅಡಿಮಲ್ಲಟು್ಷಲ್ದಮೊತುವನುನಭತುಷು್ವತಿಸುವುದರಿಿಂದಈಔಿಂತುಷೌಲ್ಬಮದಸವಮಿಂಚಲ್ತಭುಚ್ುುವಿಕ್ರಗರಕ್ಯಣಖುವುದಿಲ್ಲ. 
ಫಕ್ತಿಇಯುವಅಸಲ್ುಮೆ ಲರಕ್ರ್ಗ4%ೂವಗವತಿಶುಲ್ಕವನುನವತಿಸಲ್ುಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಸರೊಗಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ. 
ೂವಗವತಿಶುಲ್ಕವನುನತನನವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದರಿಷಕರಿಸುವಹಔಕನುನಫಮಿಂಕ್ರೊುಿಂದಿದರ. 
ಕ್ರೊನರಮಷರೈಔಲ್ದನಿಂಔಭತುುಸವತುುಭಯುಷವಧಿ ನದಿನದನಡುರಸಿಂಖಯರ್ಹರ್ಸದಫಡಿಡಗರಸಭನದಪ್ಯ-ಯರ ಟಫಡಿಡಮನುನಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. 

(xiii) ಈಮವುದರ ನಿಮಭಖಳುಭತುುಷಯತುುಖಳನುನಷರ ರಿಸಲ್ು,ಭಗಡಿಸಲ್ುಅಥತಿದುದಡಿಭಡಲ್ುಅಥಔಿಂತುಷೌಲ್ಬಮವನುನಸಿಂೂಣಗಗಿರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು
ರ್ಹಿಂದಿನಸೊಚ್ನರಇಲ್ಲದರಮವುದರ ಸಭಮದಲ್ಲಫಮಿಂಔುಔಕನುನಸರೊಿಂದಿದರ. 

(xiv) ಎಲಲಔಿಂತುಖಳಿಗರಶುಲ್ಕವಿಧಿಸುವಮೊದಲ್ುಕ್ರಯಡಿಟಕಡಿನಗಲ್ಲರ್ಸದದಯರ,ಔಿಂತುಷೌಲ್ಬಮದಅಡಿಮಲ್ಲಡರದಫಕ್ತಿಮೊತುವನುನಕ್ರಯಡಿಟಕಡಖಗತರಗರಿಂದುಏಕ್ತಿ ಔೃತಮೊತುಗಿಡರ
ಬಿಟಭಡಲಖುತುದರ. 

(xv) ಆಮದಿನಿಂಔಖಳಲ್ಲಮವುದರ ಔಿಂತುಖಳನುನವತಿಸುವಲ್ಲನವಿಳಿಂಫವುಷಭನಮಕ್ರಯಡಿಟಕಡುಗಡಗಿವತಿಶುಲ್ಕಭತುುವತಿಸದಔಿಂತಿನಮೆ ಲ್ನಫಡಿಡಮ
ನುನಆಔರ್ಷಗಸುತುದರ. ಈಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡತಗನನಕ್ರ್ಗ ನಲ್ಲನಫಕ್ತಿಹಣವನುನವತಿಸಲ್ುಅಥವಿಳಿಂಫಭಡುವುದಿಲ್ಲ, 
ಫಡಿಡಭತುುಅನವಮಖುವಿಂತಹಇತಯಎಲಲಶುಲ್ಕಖಳನುನಕ್ರ್ಗ ನಲ್ಲವಿಧಿಸಲಗಿಯುವಆದಯರರ್ಸ ಮಿತಗಿಯದರಎಲಲಶುಲ್ಕಖಳಮೆ ಲರವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. 
ಆತಿಿಂಖಳಫಕ್ತಿಇಯುವಔಿಂತುಷೌಲ್ಬಮದಅಡಿಮಲ್ಲಇಎಿಂಐ.ಔಿಂತುಷೌಲ್ಬಮವನುನಸಥಗಿತಗರೊಳಿಸುವಭತುುಫಕ್ತಿಇಯುವಸಿಂೂಣಗಮೊತುವನುನತಕ್ಷಣಭಯುವತಿಸ
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ಲ್ುತುಯಿಸುವಫಮಿಂಕ್ತಿನಹಕ್ತಿಕಗರಮೆ ಲ್ನಮವುದರ ೂಗಖಯಹವಿಲ್ಲ. 

(xvi) ಔಿಂತುಷೌಲ್ಬಮದಅಡಿಮಲ್ಲಇಎಿಂಐಮೆ ಲರಭತುುಮೆ ಲ್ಯುವಕ್ಡಖಗತರಗರಭಡಿದಮವುದರ ವತಿಮನುನಔಿಂತುಷೌಲ್ಬಮಕ್ರಕವತಿಎಿಂದುರಿಖಣಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ
ಭತುುಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಗಿಂದದಷಯತುು15.2 (ವಿ) ಯಕ್ಯಸರಚ್ುುವರಿಮೊತುವನುನಹಿಂಚ್ಲಖುತುದರ. 

11. ಫಯಲ್ತ್್ನಿವಗಹವಣ್ಸೌಲ್ಬಯ 
11.1. ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ನಿ ಡುವ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಯ ರ್ಜನರಖಳ ಯಕ್ಯ ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಆಯಕ ಭಡಿದಿಂತರ ಫಮಲರನ್ೀ 

ವಗಗವಣರಷೌಲ್ಬಮ ("ಬಿಟ್ಟ ಷೌಲ್ಬಮ") ಈ ಅವಧಿಗರ ಯಚಯದ ಫಡಿಡದಯವನುನ ನಿ ಡುತುದರ. ಈ ನಿಟ್ಟ್ನಲ್ಲ ಆರ್ ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಮವುದರ  
ವಿನಿಂತಿಮನುನ ನಿ ಡಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

11.2. ಇತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಖಳಿಿಂದ ವಗಗವಣರಮದ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುಕ್ರಕ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಭತಯ ಬಿಟ್ಟ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಡರಮಫಹುದು. ಭತರೊುಿಂದು 
ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಿಿಂದ ಫಕ್ತಿ ವಗಗವಣರ ಭಡಲ್ು ಈ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಡರಮಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

11.3. ಫಮಲರನ್ೀ ವಗಗವಣರ ಷೌಲ್ಬಮವು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಲ್ಬಮವಿದರ. ಫಮಲರನ್ೀ ಟಯನ್ೀ ಪರ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ 90 ದಿನಖಳ ಅವಧಿಗರ ಅಥ 
ಇಎಿಂಐ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಫಹುದು, ಇದನುನ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಧಗರಿಸುತುದರ. 

11.4. ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಅರ್ಸುತವದಲ್ಲಯುವ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ, ಫಕ್ತಿ ವಗಗವಣರಮ ಅಿಂತಿಭ ಅನುಮೊ ದನರಮು ವಿನಿಂತಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸುವ ಸಭಮದಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ 
ಕ್ಮಗಕ್ಷಭತರಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. 

11.5. ಫಮಲರನ್ೀ 2,500 / - ಕ್ತಿಕಿಂತ ಔಡಿಮೆ ಭತುು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮ 75% ಕ್ತಿಕಿಂತ ಸರಚಿುನ ಮೊತುಖಳಿಗರ ಫಮಲರನ್ೀ ವಗಗವಣರ ವಿನಿಂತಿಖಳನುನ 
ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

11.6. ಫಮಲರನ್ೀ ಟಯನ್ೀ ಪರ ಆಪರ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ವಗಗವಣರ ಭಡಲಗಿದರ. 
11.7. ಫಡಿು ಅವಧಿಮಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯಕ್ರಕ ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಟು್ ಮೊತುಕ್ತಿಕಿಂತ ಸರಚಿುನ ಮೊತುವನುನ ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುವನುನ ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವ 

ಮೊತುಕ್ರಕ ಸರಿಸರೊಿಂದಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಆ ಭಟ್ಟ್ಗರ ಬಿಡುಖಡರ ಭಡಲಖುತುದರ. 
11.8. ಫಮಿಂಕ್ ಹಣವನುನ ನರಫ್ಟ್ / ಐಎಿಂಪ್ತಎಸ ಭೊಲ್ಔ ಇತಯ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ವಗಗಯಿಸುತುದರ ಭತುು ಅಿಂತಹ ಸಭಮದವಯರಗರ ಕ್ರ್ಗ 

ಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಇತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ವತಿಖಳನುನ ಭುಿಂದುವರಿಸಫರ ಔು. 
11.9. ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಕ್ಕಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಇತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಡರಬಿಟ್ ಭಡಿದ ಷರ  ಶುಲ್ಕಖಳು ಅಥ ತಡಗಿ ವತಿಸುವ 

ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 
11.10. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಇತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಯಿಿಂದ ವಗಗವಣರಮದ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುವು ಅನವಮಖುವ ಮವುದರ  ಯತಿಪಲ್ ಅಿಂಔಖಳನುನ 

ಖಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

11.11. ಕ್ಡರೊು ಗಲ್ಡಗರಗಫಮಿಂಔೊೀಚಿಸುವದಯದಲ್ಲಫಡಿಡಮನುನವಿಧಿಸಲಖುತುದರಫಕ್ತಿ ವಗಗವಣರ ಮೊತು. ಯಸುುತ ಫಡಿಡದಯವು ತಿಿಂಖಳಿಗರ 0% ಆಗಿದರ * 90 
 ದಿನಖಳ ಅವಧಿಗರ ("ಯಚಯದ ಅವಧಿ") ಫಕ್ತಿ ವಗಗವಣರ ಮೊತುದಲ್ಲ. 
11.12. ಬಿಟ್ಟ ಷೌಲ್ಬಮಕ್ಕಗಿ ಫಡಿು ಅವಧಿಮು ಇತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ನಿ ಡುವವರಿಗರ ಅನುಔೊಲ್ಔಯದ ನರಫ್ಟ್ / ಐಎಿಂಪ್ತಎಸ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ 

ಖ್ತರಗರ ಮೊತುವನುನ ವಿಧಿಸುವ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಯಯಿಂಬಖುತುದರ (ಮವುದು ರ್ಹಿಂದಿನದು) 
11.13. ಯಚಯದ ಅವಧಿಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯಕ್ಕಗಿ ಟು್ ಮೊತುವನುನ ವತಿರ್ಸದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಮವುದರ  ಫಡಿಡ ವಿಧಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 
11.14. ಯಚಯದ ಅವಧಿಮ ನಿಂತಯ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಿಂದದಲ್ಲ ಮಖ್ಮನಿರ್ಸದಿಂತರ ಮವುದರ  ಸಭತರೊ ಲ್ನವನುನ ಭುಿಂದಕ್ರಕ ಷಗಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿುಮನುನ 

ಲರಔಕಸಔಲ್ು ದರೈನಿಂದಿನ ಫಮಲರನ್ೀ ವಿಧನವನುನ ಫಳಸಲಖುತುದರ. 
11.15. ಬಿಟ್ಟ ಷೌಲ್ಬಮದ ಮೆ ಲ್ನ ಫಡಿಡದಯಖಳನುನ ಭಗಡಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 
11.16. ಫಡಿು ಅವಧಿಮಲ್ಲ, ಫಕ್ತಿ ವಗಗವಣರ ಮೊತುವು ಟು್ ಮೊತುದ ಅಥ ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ ಬಖಖುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಖೊಮ, ಫಕ್ತಿ ವಗಗವಣರ ಮೊತುವು ಟು್ 

ಮೊತುದ ಫಕ್ತಿ (ಬಿಟ್ಟ, ಇಎಿಂಐ ಭತುು ಷಲ್ಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ) ಅಡಿಮಲ್ಲ ಯಚಯದ ಅವಧಿಮಲ್ಲ ಕ್ಡುಗದಯಯ ಭರ್ಸಔ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ 
ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಯತಿಪಲ್ಸುತುದರ. 

11.17. ಯತಿ ಫಮಲರನ್ೀ ವಗಗವಣರಗರ ಿಂದು ಫರಿ ಸಿಂಸಕಯಣ ಶುಲ್ಕವನುನ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. ಯಸುುತ ಸಿಂಸಕಯಣ ಶುಲ್ಕಗಿದರ ₹ 10,000 / - ಗರ ₹ 349 / - * 
ಅಥ ಫಮಲರನ್ೀ ಟಯನ್ೀ ಪರ ಮೊತುದ ಿಂದು ಬಖ. ಈ ಸಿಂಸಕಯಣ ಶುಲ್ಕ ಭತುು ಅನವಮಖುವ ಷರ  ತರರಿಗರ, ಜಿಎಸ ಟ್ಟ, ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ 
ಅನವಮಖುವ ಮವುದರ  / ಎಲಲ ತರರಿಗರಖಳನುನ ಭರ್ಸಔ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. 

11.18. ಬಿಟ್ಟ ಷೌಲ್ಬಮಕ್ಕಗಿ ಫಡಿು ಅವಧಿಮು ಇತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ನಿ ಡುವವರಿಗರ ಅನುಔೊಲ್ಔಯದ ನರಫ್ಟ್ / ಐಎಿಂಪ್ತಎಸ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ 
ಖ್ತರಗರ ಮೊತುವನುನ ವಿಧಿಸುವ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಯಯಿಂಬಖುತುದರ (ಮವುದು ರ್ಹಿಂದಿನದು) 

11.19. ಮಿತಿಮಿ ರಿದ ರ್ಸಥತಿಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ಅಥ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಮಿ ರಿದ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಖಳಿಿಂದ ಫಮಲರನ್ೀ ವಗಗವಣರಮನುನ 
ಅನುಭತಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

11.20. ಮವುದರ  ಕ್ಯಣವನುನ ನಿಖದಿಡಿಸದರ ಫಮಲರನ್ೀ ವಗಗವಣರಗಗಿ ಕ್ಡುಗದಯಯ ಭನವಿಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ 
ನಿಯಔರಿಸಫಹುದು. 

11.21. ಅನುಮೊ ದನರ ಭತುು ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ ಫಮಲರನ್ೀ ವಗಗವಣರ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ಯದುದ ಭಡಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 
11.22. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನರ ಔ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಖಳಿಿಂದ ವಗಗವಣರಗಗಿ ವಿನಿಂತಿಸಫಹುದು (ಅದರ  ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಫಮಿಂಔುಖಳಿಿಂದ 

ದಗಿಸಲಗಿದರ). ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಿಂತಹ ಎಲಲ ಫಮಲರನ್ೀ ವಗಗವಣರಖಳನುನ ಿಂದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ವಿನಿಂತಿಸಫರ ಔು (ಇದಯಥಗ ಿಂದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ 
ಅನರ ಔ ಕ್ರ್ಗ ವಗಗವಣರ-ಇದು ದಿಖಬ್ಮೆಗರೊಳುಲ್ು ಷಧಮವಿಲ್ಲ). 
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11.23. ಎಲಲ ಔಿಂತುಖಳನುನ ವಿಧಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಭುಚ್ುಲ್ಟ್ಯರ, ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಮೊತುವನುನ ಿಂದು ಏಕ್ತಿ ಔೃತ ಮೊತುಗಿ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ 
ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲಖುತುದರ. 

11.24. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಮವುದರ  ಸರಚ್ುುವರಿ ದಕಲರಖಳನುನ ಕ್ರ ಳುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 

12. ಕಯಶ್ ಫಯಕ್ 

12.1. 10% ಕ್ಮಶ ಫಮಕ್ ಷೌಲ್ಬಮವು ಡಿಲರೈಟ್ ಲಾಟ್ಟನಮ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಭತುು ಅವುಖಳ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿದರ. ವಿ ಷ ಮಖ್ಮನಿರ್ಸದಿಂತರ 
'ಯರಷರೊ್ ಯರಿಂಟ್ ಖಳು' ಭತುು 'ಎಿಂಟರ ಟರೈನ್ ಮೆಿಂಟ್' ಭಚರಗಿಂಟ್ ಕ್ಮಟಖರಿ ಕ್ರೊ ರ್ (ಎಿಂರ್ಸರ್ಸ) ಅಡಿಮಲ್ಲ ವಗಿ ಗಔರಿಸಲದ ಭಚರಗಿಂಟ್ ಷಥನರಖಳಲ್ಲ 
ಕ್ರೈಗರೊಿಂಡ ವಮವಸಯಖಳಲ್ಲ ಭತಯ ಕ್ಮಶ ಫಮಕ್ ಲ್ಬಮವಿದರ. ಇದಯಲ್ಲ ಫರ ಖಳು, ಬ ಖಳು ಭತುು ಯರಷರೊ್ ಯರಿಂಟ್ ಖಳ ಎಿಂರ್ಸರ್ಸ ಅಡಿಮಲ್ಲ 
ವಗಿ ಗಔರಿಸಲದ ಮವುದನನದಯೊ ಳಗರೊಿಂಡಿಯುತುದರ. ಭನಯಿಂರ್ಜನರಮು ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ ಭತುು ರಲ  ಚಿತಯಭಿಂದಿಯಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಯುತುದರ. 

12.2. ಮವುದರ  ಸರೊ ಟರಲ್ ಖಳು / ವಪ್ತಿಂಗ್ ಭಲ್ ಖಳು / ಡಿಟಗಮೆಿಂಟಲ್ ಷರೊ್ ರ ಖಳು ಇತಮದಿಖಳಿಗರ ಸಿಂಯ ಜಿತಗಿಯುವ ಭತುು "ಸರೊ ಟರಲ್", 
"ದಿನರ್ಸ", "ಅಮಯಲ್ೀ", "ಡಿಟಗಮೆಿಂಟಲ್ ಷರೊ್ ರ ಖಳು" ಅಡಿಮಲ್ಲ ವಗಿ ಗಔರಿಸಲದ ಓಟ್ ಲರಟ್ ಖಳಲ್ಲ ಭತಯವಲ್ಲದರ ಕ್ರ ವಲ್ ಸವತಿಂತಯ ಭಳಿಗರಖಳಲ್ಲ 
ಕ್ರೈಗರೊಳುುವ ವಮವಸಯಖಳ ಮೆ ಲರ ಕ್ಮಶ ಫಮಕ್ ನಿ ಡಲಖುತುದರ. "ಇತಮದಿ. ವಿ ಷ ಮಖ್ಮನಿರ್ಸದಿಂತರ ಮರಿ ವಖಗ ಕ್ರೊ ರ್. 

12.3. ಕ್ಮಶ ಫಮಕ್ ಆನ್ ಡಿಲರೈಟ್ ಲಟ್ಟನಿಂ ಕ್ರ್ಗ ಕ್ಮಶ ಫಮಕ್ ಔನಿಷಠ ಕಚ್ುಗ ಭಡಿದ ನಿಂತಯ ಭತಯ ಲ್ಬಮವಿಯುತುದರಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಷರೈಔಲ್ನಲ್ಲಊಟ ಭತುು 
ಭನಯಿಂರ್ಜನರ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ಇತಯ ವಿಬಖಖಳಲ್ಲ ₹ 10, 000. 

12.4. ಭರ್ಸಔ ಬಿಲ್ಲಿಂಗರೀೈಔಲ್ನಲ್ಲಊಟದ ಭತುು ಭನಯಿಂರ್ಜನ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ ಕ್ಮಶ ಫಮಕ್ ಖರಿಷಠ ₹ 600 ವಯರಗರ ಲ್ಬಮವಿಯುತುದರ. ಿಂದರ  
ಊಟದ ಅಥ ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ ವರ್ಹಟ್ಟನಲ್ಲ ಕ್ಮಶ ಫಮಕ್ ಲ್ಬಮವಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದಯ ಭೌಲ್ಮ ₹ 4000 / - ಮಿ ರಿದರ. ನಿದಿಗಷ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯಕ್ಕಗಿ ಕ್ಮಶ-

ಫಮಕ್ ಅನುನ ಭುಿಂದಿನ ತಿಿಂಖಳ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದಲ್ಲ ಸಲ್ುಲತುದರ. 
12.5. ಕ್ಮಶ ಫಮಕ್ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ, ಅಹಗ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಅವಯು ಬಿಲ್ ಡರಮುವ ದಿನಿಂಔದ ಯಕ್ಯ ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 

ಡಿಲರೈಟ್ ಲಾಟ್ಟನಮ್ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಷರವೈಪ್ ಭಡಿದ ದಿನಿಂಔವಲ್ಲ. 
12.6. ರಿವಸಗ ಭಡಿದ ಅಥ ಯದುದಗರೊಳಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಕ್ಮಶ ಫಮಕ್ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ ರಿಖಣಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 
12.7. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸಿಂೂಣಗ ವರ್ಹಟು ಮೊತುವನುನ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಕ್ಮಶ ಫಮಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ನಭೊದಗಿ ಕ್ಣಿಸುತುದರ. 
12.8. ವಿ ಷ ಮಖ್ಮನಿರ್ಸದಿಂತರ ಮವುದರ  ಮರಿ ಷಥನರಮು ತನನ ಎಿಂಐಡಿ (ಭಚರಗಿಂಟ್ ಐಡಿ) ಮನುನ ಸರಿಮದ ಎಿಂರ್ಸರ್ಸ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಭಮಪ್ 

ಭಡದಿದದಯರ, ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ಕ್ಮಶ ಫಮಕ್ ಗರ ಅಹಗನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 
12.9. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖ್ತರಮು ಅಯಧರಿಂದು ತಿಯುಗಿದಯರ ನಖದು ರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಟು್ ಮೊತುದ ವತಿಮನುನ 

ೂಣಗಗರೊಳಿಸದ ಸರೊಯತು ಮವುದರ  ಸರೊಸ ಕರಿ ದಿಖಳಿಗರ ಸಹ ನಿ ಡಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 
12.10. ಮವುದರ  ೂವಗಬವಿ ಭರ್ಹತಿಯಿಲ್ಲದರ ಮವುದರ  ಕ್ಮಶ ಫಮಕ್ ಅನುನ ಅಜಖಯೊಔತರಯಿಿಂದ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ರ್ಜಭ ಭಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತನನ 

ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಅಹಗತರ ಇಯುತುದರ. 

13. ಕ್ಡೇ-ಫರಂರ್ರ್ಡ್ ಕರ್ಡ್ ಹಗಳು 
13.1. ಫಮಿಂಕ್ ನಿ ಡುವ ಸಹ-ಫಯಿಂರ್ ಅಥ ಅಫನಿಟ್ಟ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಮಪ್ತುಮಲ್ಲ ಷರ ರಿಸಲಗಿದರ. ನಿದಿಗಷ್ ಸಹ-ಫಯಾಿಂರ್ ಗರ 

ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ವಿವರ ಷ ಲ್ಕ್ಷಣಖಳು ಭತುು ಯಯ ರ್ಜನಖಳನುನ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಸಹ-ಫಯಿಂರ್ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳ) ನ ಷರ್ಹತಮ ಭತುು ಅಜಿಗ ಯೊದಲ್ಲ ಸಿಂವಹನ 
ಭಡಲಖುತುದರ ಭತುು ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ರೈರ್ಶಷ್ಾಖಳು ಅಥ ಯಯ ರ್ಜನಖಳಿಗರ ಫದಲವಣರಖಳನುನ ಭಡುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. ಮವುದರ  
ಸಭಮದಲ್ಲ ಸಹ-ಫಯಿಂರ್ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ಸೊಔುರಿಂದು ರಿಖಣಿಸುವ ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ಇವುಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ತಿಳಿಸಲಖುತುದರ. 

13.2. ಪ್ತವಿಆರ ಗರೊ ಲ್ಡ / ಪ್ತಯವಿ ಲಾಟ್ಟನಮ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗಗಿ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತವಿಆರ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಬಿಲ್ ಆಖುವ ವಮವಸಯಖಳಿಗರ 
ಭರ್ಸಔ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಯತಿಪಲ್ಸುತುದರ (ನರಟ್-ಆಫ್ಟ ರಿವಸಗಲ್, ಮವುದದಯೊ ಇದದಯರ) 

14. ಕ್ಳ್ದುಕ್ಡಂಡ, ಕ್ದಿಾಮಲ್ಪಟಿ್ಯುವ಄ಥವದುಫಹಳಕ್ಭಡಲ್ಪಟಿ್ಯುವಕಡಗಹಳು. 
14.1. ತಭಭಕ್ಡನಗಯಕ್ಷಣರಮರ್ಜಫದರಿಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮೆ ಲರಇಯುತುದರ. 

ಕ್ಡನಗಿಂಫಅಗಥಪ್ತನಭತುುಇತಯರಎಲಲಹಿಂತಖಳನುನಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡನಿಂತಯಕ್ರ್ಗಅನುನಸುಯರ್ತಗಿರಿರ್ಸಕ್ರೊಳಿು. 
14.2. ಕ್ರ್ಗಅನುನಔಳರದುಕ್ರೊಿಂಡಸಿಂಧಬಗದಲ್ಲ, 

ಆಕ್ಡರೊು ಗಲ್ಡತಗನನಕ್ಡಕಗಳರದಿಕ್ರೊಿಂಡಿಯುವಫಗರಗಸಖೊಕ್ಡನಗನಿಂಫಅಗಥಪ್ತನ್ಅನುನಅವನಟ್ಣದಲ್ಲಯುವಫಮಿಂಕ್ಾಕ್ರಮಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಖನಿಂಫಗರ ಗಫ ನಭ
ಡಿವಯಧಿಭಡಿಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. 

14.3. ಅದರ ನರಇಯಲ್, 
ಕ್ರ್ಗಅನುನಔಳರದುಕ್ರೊಿಂಡಿಡದದಲ್ಲಅಥಔಳುತನದಿಿಂದಕ್ಡನಗದುಫಗಳಕ್ರಮಗಿದದಲ್ಲಆಕ್ಡರೊು ಗಲ್ಡಕಗಡಡಮಗಿತತಷಣರ ಅದಯಫಗರಗತಭಭಸಥಳಿ ಮಪ್ ಲ್
ಷಠಣರಮಲ್ಲಯಥಭಭರ್ಹತಿವಯಧಿ("FIR")ಮನುನಸಲ್ಲಸಫರ ಔು 

14.4. ಿಂದುರ ಳರಕ್ಡಕಗಳರದುಅಥಔದಿಮಲ್ಟ್ಟ್ದದಯರ, ಆಕ್ಡರೊು ಗಲ್ಡಅಗಧಿಔೃತವಲ್ಲದಹಣದವಗಗವಣರಮನುನತಡರಮಫಹುದು. 
 

ಕ್ಡನಗವಿಧ ವಿಮೆಭಡಿಸಲದಮೊತುಯತಿವಷಗಕ್ರಕ 
(ಯೊ) 

ರ್ಸಲ್ವಕ್ಗರ್ಗ ಯೊ25,000 



22 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 
 

ಗರೊ ಲಡಕರ್ಗ ಯೊ1,00,000 

ಲಟ್ಟನಭಕರ್ಗ ಯೊ1,25,000 

ರ್ಸಗರನ ಚ್ಕ್ಗರ್ಗ ಯೊ2,50,000 

ಪ್ತಯ ಮಿಮಭಕರ್ೀಗ ಯೊ10,00,000 

ವಿಭ ಲ್ರ್ಸ ನಿಮಭಖಳಿಗರ ಅನುಖುಣಗಿ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿರ ಚ್ನರಗರ ಅನುಖುಣಗಿ ವಿಭ ಹಔಕನುನ ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿಸಲಖುತುದರ. ಮವುದರ  ಹಔುಕ (ಖಳ) 

ಯಕ್ತಿಯಯಗಗಿ ದಕಲರಖಳ ಟ್ಟ್ಮಲ್ಲ ಉಲರಲ ಖಿಸದ ಸರಚ್ುುವರಿ ದಕಲರಖಳು / ಪ್ ಷಔಖಳನುನ (ಅಖತಮವಿದದಯರ) ಫಮಿಂಕ್ ಡರಮಫಹುದು. 

ಕ್ರ್ಗ ನಷ್ವನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ವಯದಿ ಭಡಿದ 7 ದಿನಖಳ ಮೊದಲ್ು ಎಲಲ ಅನಧಿಔೃತ ವರ್ಹಟುಖಳು ವಿಭ ಹಔುಕ ಡರಮಲ್ು ಅಹಗಗಿರ. ಕ್ರ್ಗ ನಷ್ವನುನ 
ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ವಯದಿ ಭಡಿದ 7 ದಿನಖಳ ಮೊದಲ್ು ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ ಎಲಲ ಅನಧಿಔೃತ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ 

ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರಲೈಮ್ ಅನುನ ನರೊ ಿಂದಯಿಸಲ್ು ಕ್ರಳಗಿನ ಸಿಂಖ್ರಮಖಳಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ತಿಗಸುವ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ಕ್ರಲೈಮ್ ಅನುನ ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. ನಿಭಭ 
ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ ಮವುದರ  ಸರಚಿುನ ಯವರನಖಳಿಗರ ನಿಭಭ ಕ್ರೊಟಕ್ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಫಳಕ್ರದಯಯ ಐಡಿ ಭತುು ಸ ವರ್ಗ ಫಳರ್ಸ ನಭಭ 
ರಬ ಷರೈಟ್ www.kotak.comನಲ್ಲ ನಿಭಭ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಖ್ತರಮ ಭೊಲ್ಔ ಇಮೆ ಲ್ ಔಳುರ್ಹಸಲ್ು ನವು ವಿನಿಂತಿಸುತರು ರ. ಮಗಮಗಿ ನಿ ವು 
ನಭಭ 24 ಖಿಂಟರಖಳ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯವನುನ 18602662666 ನಲ್ಲ ಸಿಂಕ್ತಿಗಸಫಹುದು (ಸಥಳಿ ಮ ಔಯರ ದಯಖಳು ಅನವಯಿಸುತುರ) ಭತುು ಕ್ರಳಗರ ತಿಳಿಸಲದ 
ದಕಲರಖಳನುನ ನಭಗರ ಇಮೆ ಲ್ ಭಡಿ (ರ್ಸಡಿಎಫ್ಟ ಭತುು ಎಫ್ಟ ಐಆರ ನಔಲ್ು) @ att.cards@kotak.com & kotakcredit.cardalert@kotak.com, ನಭಭ 
ಗಯಹಔ ನಿಭಭ ಯವರನಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ವಿವಯದ ಭರ್ಹತಿಯಿಂದಿಗರ ನಿಭಗರ ಸಸಮ ಭಡಲ್ು ಆಯರೈಕ್ರ ಅಧಿಕ್ರಿಖಳು ಸಿಂತರೊ ಷಡುತುಯರ. 

ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅವನ/ಅವಳ ಹಔಕನುನ ನರೊ ಿಂದಯಿಸಲ್ು ಗಟನರನಡರದ7 ದಿನಖಳಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಔಡಡಮ ದಕಲರಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಸಲ್ಲಸಫರ ಔು – 

1. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಯಗಔಯಣದಔುರಿತುಬತಿಗಭಡಿದಅಜಿಗ 

2. ಎಫ್ಟಐಆಯಗತಿ 

3. ಷರೊ ಟ್ಗತಿ (ಸಿಂೂಣಗ 36/60 ುಟಖಳು) 
4. ಕ್ರಲೈಮ್ ಯಕ್ತಿಯಯ / ತನಿಖ್ರಗರ ಅಖತಮವಿಯುವ ಫಮಿಂಕ್ / ವಿಭ ಔಿಂನಿಮು ಅಖತಮವಿಯುವ ಎಲಲ ಇತಯ ದಕಲರಖಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಯಗಿ 

ಕ್ರಲೈಮ್ ಇತಮಥಗಖದಿದದಲ್ಲ, ಅನಧಿಔೃತ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮೆ ಲರ ಇಯುತುದರ. 
14.5 ಸರ್ಹ ಭಡದ ಕ್ರ್ ಗನ ನಷ್ದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಅದಯ ಮೆ ಲರ ಉಿಂಟಖುವ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ. 

14.6 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ವಿದರ ಶದಲ್ಲ ಔಳರದುಕ್ರೊಿಂಡಯರ, ಅವನು ಮೆ ಲ್ನ ವಿಧನವನುನ ಅನುಸರಿಸಫಹುದು ಅಥ VISA ಗರೊಲ ಫಲ್ ಗಯಹಔ 
ಸಸಮ ಸಸಮ-ಭಖಗಖಳ ಭೊಲ್ಔ ನಷ್ವನುನ ವಯದಿ ಭಡಫಹುದು. ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ VISA ಗರೊಲ ಫಲ್ ಗಯಹಔ ಸಸಮ 
ಷರ ರಮನುನ ಫಳರ್ಸದಯರ ಅಿಂತಹ ಷರ ರಖಳ ಫಳಕ್ರಮ ಶುಲ್ಕವನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಬರಿಸುತುಯರ. 

14.7 ವಿ ರ - ಲಟ್ಟನಿಂ/ ಆಯಕ - ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ವಿದರ ಶದಲ್ಲ ತಭಭ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಔಳರದುಕ್ರೊಿಂಡಯರ, ಅವಯು ಮೆ ಲ್ನ ವಿಧನವನುನ 
ಅನುಸರಿಸಫಹುದು ಅಥ ಯುರ  ಗಯಹಔ ಸಸಮ ಸಸಮ-ಣಿಖಳ ಭೊಲ್ಔ ನಷ್ವನುನ ವಯದಿ ಭಡಫಹುದು. ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ಗ 
ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ಯುರ  ಗಯಹಔ ಸಸಮ ಷರ ರಮನುನ ಫಳರ್ಸದಯರ ಅಿಂತಹ ಷರ ರಖಳ ಫಳಕ್ರಗರ ಶುಲ್ಕವನುನ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಬರಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 

14.8 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಎಲಲ ರಿ ತಿಮಲ್ೊಲ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳನುನ ಲ್ರ್ಸದದನರ ಎಿಂದು ದಗಿರ್ಸದಯರ, ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ 
ಔಳರದುಸರೊ ದ / ಔಳವು ಭಡಿದ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಫದಲ್ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ನಿಖದಿತ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲ ನಿ ಡುತುದರ. 

14.9 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಔಳರದುಸರೊ ದ, ಔಳವು ಭಡಿದ ಅಥ ದುಯುಯ ಖಡಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡಯೊ ಫಮಿಂಕ್ ಭತುು ವಿಭ ಔಿಂನಿಗರ ಮೆ ಲ್ನಿಂತರ ಲ್ಖಿತಗಿ 
ವಯದಿ ಭಡದಿದದಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲಯುವ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸಿಂೂಣಗ ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಈ ಭೊಲ್ಔ 
ಫಮಿಂಔನುನ ಸಿಂೂಣಗಗಿ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮ ವಿಯುದಧ ನಷ್ಗರೊಳಿಸುತುನರ, ಕ್ರ್ ಗನ ನಷ್, ಔಳುತನ ಅಥ ದುಯುಯ ಖದಿಿಂದಗಿ ಉಿಂಟಖುವ ನಷ್, 
ರಚ್ು, ರಚ್ುಖಳು ಅಥ ಸನಿಖಳು. 

14.10 ಮಯದಯೊ ಕ್ರ್ಗ ಅಥ ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಪ್ತಗರಯಿಂದಿಗರ / ಇಲ್ಲದರ ಅಥ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಪ್ತಗರಯಿಂದಿಗರ 
ಡರದಖ ಅಥ ದುಯುಯ ಖಡಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡಖ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಎಲಲ ನಷ್ಖಳಿಗರ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುತುನರ. 

14.11 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮೊ ಸದಿಿಂದ ವತಿಗರ್ಸದದನರ ಅಥ ಸಭಿಂರ್ಜಸದ ಕ್ಳಜಿಯಿಲ್ಲದರ ನಿಲ್ಗಕ್ಷಾದಿಿಂದ ವತಿಗರ್ಸದದನರ ಎಿಂದು ಫಮಿಂಕ್ ನಿಧಗರಿರ್ಸದಲ್ಲ, 
ಔಳರದುಸರೊ ದ, ಔದದ ಅಥ ದುಯುಯ ಖಡಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡ ಕ್ರ್ಗ / ಕ್ರ್ಗ ಸಿಂಖ್ರಮ / ಪ್ತನ್ ಕ್ಯಣದಿಿಂದಗಿ ಹಣಕ್ರ್ಸನ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮನುನ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಬರಿಸಫರ ಔು. 

14.12 ಕ್ರ್ಗ ಔಳರದುಸರೊ ದ / ಔದದ / ಸನಿಗರೊಳಗದ ವಯದಿಮ ನಿಂತಯ ಭತುು ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಅಭನತುಗರೊಳಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ 
ಮವುದರ  ಅನಧಿಔೃತ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರ್ಗ ಪ್ ಸ್ನಲ್ಲ ಭಡಿದ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟ್ಟನ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರ 
ಅಿಂತಹ ವಯದಿಮು ಫಮಿಂಕ್ತಿನದದಗಿಯುತುದರ. ಆದಖೊಮ, ವಯದಿ ಭಡುವ ಸಭಮ ಭತುು / ಅಥ ಕ್ರ್ಗ, ಪ್ ಸ್ ರಿಪ್ ಟ್ಟಗಿಂಗ್ ನಲ್ಲ ಭಡಿದ 
ಮವುದರ  ವರ್ಹಟ್ಟಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ವಿದದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ವಿದಿತ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಸಭಮ ಭತುು / ಅಥ ಸತಮಸತಮತರಮನುನ ಔಿಂಡುರ್ಹಡಿಮುವ 
ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ಯಿದರಿರ್ಸಕ್ರೊಳುುತುದರ. 

14.13 ಕ್ರ್ಗ ವಿತರಿಸಲ್ು ವಿನಿಂತಿಸುವ ವಮಕ್ತಿುಗರ ನಿ ಡಲಖುತುದರ. ನಿಭಗರ ನಿ ಡಲದ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಶುಲ್ಕಖಳಿಗಗಿ, ಖುಯುತಿಸುವಿಕ್ರಗಗಿ ಅಥ ಫರ ಯರ 
ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಕ್ಕಗಿ ಫಳಸಲ್ು ಫರ ಯರ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಗರ ಅನುಭತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿ ವು ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಫರ ಯರೊಫಫರಿಗರ ಫಳಸಲ್ು ಅನುಭತಿರ್ಸದಯರ ಅಥ 
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ನಿ ವು ಕ್ಡಿಗನ ಬೌತಿಔ ಷವಧಿ ನವನುನ ಸವಮಿಂರಯ ಯಣರಯಿಿಂದ ತಮಜಿರ್ಸದದಯರ, ನಿಭಗರ ನಿ ಡಲದ ಕ್ರ್ ಗನರೊಿಂದಿಗರ ಭಡಿದ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳನುನ 
ವತಿಸಲ್ು ಇದು ನಿಭಭ ಮೆ ಲ್ನ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮನುನ ರಿಣಭ ಬಿ ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಔಳರದುಸರೊ ದಯರ, ಔದಿದದದಯರ, ದುಫಗಳಕ್ರಗರೊಿಂಡಿದದಯರ, 
ಕ್ನೊನುಫರ್ಹಯಗಿ ಅನಖತಮ ಯಬವಕ್ರಕ ಫಳರ್ಸದಯರ, ದರೈರ್ಹಔ ಹಲರಲ, ಬಯ ತದಔ ದಳಿ, ಿಂದವನುನ ಜರಿಗರೊಳಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ ಹುಚ್ುುತನ, 
ಕ್ನೊನುಫರ್ಹಯ ವಿಷಮಖಳು ಅಿಂದಯರ ಭದಔವಸುು ವಮವಸಯ, ಖನ್ ಯಿಿಂಟ್ ಫರದರಿಕ್ರ ಅಥ ನಿಭಭ ಅನುಭತಿಯಿಲ್ಲದರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ 
ಫಳಸಲಖುತಿುದರ ಎಿಂದು ನಿ ವು ಅನುಭನಿರ್ಸದಯರ. ಕ್ರ್ ಗನ ನಷ್ ಅಥ ಔಳುತನದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ನಿ ವು ಸಿಂಬವಿರ್ಸದ ಸಥಳಕ್ರಕ ಸಮಿ ದಲ್ಲಯುವ 
ಪ್ಲ್ ಸ ಠಣರಮಲ್ಲ ತಕ್ಷಣರ  ಗಟನರಮ 24 ತಸುಖಳರೄಳಗರಪ್ಲ್ ಸಯರೊಿಂದಿಗರ ಮೊದಲ್ ಭರ್ಹತಿ ವಯದಿಮನುನ (ಎಫ್ಟ ಐಆರ) ಸಲ್ಲಸಫರ ಔು ಭತುು 
ಎಫ್ಟ ಐಆರ ನಔಲ್ನುನ ವಿವಯದ ವಯದಿಯಿಂದಿಗರ ನಭಗರ ಸಲ್ಲಸಫರ ಔು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಪ್ತಗರಯಿಂದಿಗರ / ಇಲ್ಲದರ ಕ್ರ್ಗ ಅಥ ಪ್ತನ್ ಅನುನ 
ಮಯದಯೊ ಡರದುಕ್ರೊಿಂಡಖ ಭತುು ದುಯುಯ ಖಡಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡಖ ಅಥ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಪ್ತಗರಯಿಂದಿಗರ ಅಥ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮೊ ಸದಿಿಂದ ವತಿಗರ್ಸದಯರ ಅಥ ಸಭಿಂರ್ಜಸದ ಕ್ಳಜಿಯಿಲ್ಲದರ ವತಿಗರ್ಸದಯರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಎಲಲ ನಷ್ಖಳಿಗರ 
ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ. 

15. ಬಿಲಯಂಗ್, ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳು ಭತ್ುು ವತಿಗಳು 
15.1 ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಭತುು ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳು: 

(I)   ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರೊನರಮದಗಿ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದ ಮೆ ಲ್ಿಂಗ್ ವಿಳಸಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಭರ್ಸಔ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ 
ಔಳುರ್ಹಸುತುದರ, ಮವುದರ  ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ಷರ ರಿದಿಂತರ ಕ್ರ್ ಗನ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ಉಿಂಟಖುವ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ಬಿಲ್ ಭಡುತುದರ, 
ಜರೊತರಗರದಗಿಸಲಖುತುದರ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳಲ್ಲಯುವಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳು ಅನವಮಖುತುರ. ತಿಿಂಖಳವರ್ಹಟ್ಟನಸರ ಳಿಕ್ರಮು100 ಕ್ತಿಕಿಂತ 
ಔಡಿಮೆ ಅಥ ಸಭನದ ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಅವಧಿಗರ ಮವುದರ  ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ಯಚಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ನಿಭಗರ ಔಳುರ್ಹಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು 
ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟು ನಡರಮುವುದಿಲ್ಲ. 

(ii) ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯಯ ಮೆ ಲ್ಿಂಗ್ ವಿಳಸಕ್ರಕ ನಿಮಮಿತ ಅಿಂಚರ ಅಥ ಕ್ರೊರಿಮರ ಭೊಲ್ಔ ಬೌತಿಔ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಔಳುರ್ಹಸುತುದರ. 
ಆದಖೊಮ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳಿಗಗಿ ವಿತಯಣ ವಿಧನಗಿ "ಇ-ಮೆ ಲ್" ಅನುನ ಆಯಕ ಭಡಫಹುದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ 
ನರೊ ಿಂದಯಿತ ಇ-ಮೆ ಲ್ ನಲ್ಲ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಪ್ತದ ನಿಂತಯ ಫಮಿಂಕ್ ಈ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ ಬೌತಿಔ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳನುನ ಔಳುರ್ಹಸುವುದನುನ 
ನಿಲ್ಲಸುತುದರ. ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ ಪ್ಯಪರೈಲ್ ನಲ್ಲ ನವಿ ಔರಿಸಲದ "ಆದಮತರಮ" ಇ-ಮೆ ಲ್ ಐಡಿಮಲ್ಲ ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಎನ್ ಆರ ಐ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವರಿಗರ ಭತಯ ಫಮಿಂಕ್ ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳನುನ ಔಳುರ್ಹಸುತುದರ. 

(iii) ವಿದರ ರ್ಶ ಔಯರನಿೀಮಲ್ಲನ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಬಯತಿ ಮ ಯೊಯಿಖಳಲ್ಲ ಭತಯ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ುತುಯರ ಭತುು ಈ ಭೊಲ್ಔ ವಿದರ ರ್ಶ ಔಯರನಿೀಮಲ್ಲನ ಶುಲ್ಕವನುನ ಬಯತಿ ಮ ಯೊಯಿಗರ ಸಭನಗಿ ರಿವತಿಗಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಧಿಕ್ಯ ನಿ ಡುತುಯರ, 
ಆಗಿನ ಚಲ್ುಮಲ್ಲಯುವ ವಿನಿಭಮ ದಯದಲ್ಲ ಆರ ಬಿಐ ಸೊಚಿರ್ಸದಿಂತರ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ನಿದಿಗಷ್ ವರ ಔಡಯು ಭಕ್ ಗಅಪ್ ನಿಿಂದ ಸರಚುಖುತುದರ, ಇದನುನ 
ಸಷ್ಗಿ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸಲಖುತುದರ ಫಮಿಂಕ್ ಭತುು ಇಲ್ಲ ಕ್ರಳಗರ ಸರ ಳಿದಿಂತರ. 

(iv) 12 (ಹನರನಯಡು) ತಿಿಂಖಳುಖಳನುನ ಮಿ ಯದ ರ್ಹಿಂದಿನ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳಿಗಗಿ, ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಕ್ರೊ ರಿಕ್ರಮ ಮೆ ಯರಗರ ಫಮಿಂಕ್ ನಔಲ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರ 
ಯತಿಖಳನುನ ಭತಯ ದಗಿಸುತುದರ. ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಶುಲ್ಕದ ರ ಳಟ್ಟ್ಮಲ್ಲ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿರ್ಸದಿಂತಹ ನಔಲ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳನುನ 
ನಿ ಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ವಿಧಿಸಫಹುದು. 

(v)   ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ಗ  ಸರೊ ಲ್ಡ ಅಗಿಂತಹ ಮವುದರ  ಗಟನರಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತಿಳಿಸದಿದದಯರ, ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ತಲ್ುಪ್ತಸಲಗಿದರ ಭತುು ನಿಣಗಮಔರಿಂದು 
ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ. ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಕ್ಕಗಿ ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸದಿಯುವುದು ಫಕ್ತಿ ಮೊತುವನುನ ವತಿ ಸದಿಯಲ್ು ಭನಮ ಕ್ಯಣವಲ್ಲ. 

(vi) ಫಮಿಂಕ್ ದಗಿರ್ಸದ ಸರ ಳಿಕ್ರಮು ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ವಿವಯಖಳನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುತುದರ: 

a. "ಟು್ ಮೊತು ಫಕ್ತಿ" - ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕವನುನ ತಪ್ತಸಲ್ು ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔದ ಮೊದಲ್ು ಫಕ್ತಿ ಭತುು ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಮೊತು 

b. "ಔನಿಷಠಮೊತುದ ಫಕ್ತಿ" - ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಧಗರಿರ್ಸದಿಂತರ ಟು್ ಮೊತುದ ಿಂದು ಬಖ. 

c. "ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔ" - ತಡಗಿ ವತಿ ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ತಪ್ತಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುದ ಔಡರಗರ ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ದಿನಿಂಔ 

d. ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ "ಟು್ ಫಕ್ತಿ ಮೊತು" ಟು್ ಮೊತುದ ಫಕ್ತಿ ಭತುು ಫಮಲರನ್ೀ ವಗಗವಣರ, ಷಲ್ಖಳು ಭತುು ಇಎಿಂಐನಲ್ಲ ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವ 
ಮೊತುವನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿದರ. ಈ ಮೊತುವು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಉಲರಲ ಕಕ್ಕಗಿಯಫರ ಔು. 

15.2 ವತಿಖಳು: 

(i) ಎಲಲ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳು) ಷರ ರಿದಿಂತರ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳ) ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ಉಿಂಟಖುವ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳಲ್ಲ 
ದಗಿಸಲದ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ತನು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ವತಿಸಫರ ಕ್ಗಿಯುತುದರ ಭತುು ವತಿಸುತರು ನರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ. 

(ii) ಭರ್ಸಔ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಸೊಚಿಸಲದ 'ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ ಫಕ್ತಿ' ಭತಯ 'ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔ'ದ ಮೊದಲ್ು ಅಥ ಮೊದಲ್ು ವತಿಸುವ ಆಯಕಮನುನ 
ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ನಿ ಡುತುದರ. ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಭತುು ಮವುದರ  ಭುನೊೀಚ್ನರಯಿಂದಿಗರ ಮವುದರ  
ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಗರಗ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಈ ವತಿ ಆಯಕಮನುನ ರ್ಹಿಂತರಗರದುಕ್ರೊಳುಫಹುದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ವತಿ ದಿನಿಂಔದಿಂದು "ಔನಿಷಠ ಮೊತು" 
ವತಿಸಲ್ು ಆರಿರ್ಸದಯರ, ಅವಯು ತಡಗಿ ವತಿ ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ತಪ್ತಸುತುಯರ. ಆದಖೊಮ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಔನಿಷ್ ಮೊತುದ ಫಕ್ತಿ ಅಥ ಔನಿಷಠ 
ಮೊತುಕ್ತಿಕಿಂತ ಸರಚಿುನ ಮೊತುವನುನ ವತಿರ್ಸದಯರ ಆದಯರ ಟು್ ಮೊತುಕ್ತಿಕಿಂತ ಔಡಿಮೆಯಿದದಯರ, ಫಕ್ತಿ ಮೊತುದ ಮೆ ಲರ ದರೈನಿಂದಿನ ಸಿಂಚ್ಮ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ 
(ಶುಲ್ಕ ಭತುು ಶುಲ್ಕ ವಿಬಖದಲ್ಲ ವಿವರಿರ್ಸದಿಂತರ) ಲರಔಕಸಕ್ತಿದ ಫಡಿಡಮನುನ ವತಿಸಲಖುವುದು ಅನವಮಖುವ ಫಡಿಡದಯಖಳು. ನಿ ವು "ಟು್ ಮೊತು 
ಫಕ್ತಿ" ವತಿಸಲ್ು ಆರಿರ್ಸದಯರ ಮವುದರ  ಫಡಿಡಮನುನ ವಿಧಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರ್ ಗಖಳ ವಿಭಿನನ ಯೊಿಂತಯಖಳ ಅನವಮಖುವ ಫಡಿಡದಯಖಳ 
ವಿವಯಖಳಿಗಗಿ, ದಮವಿಟು್ www.kotak.comನಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಶುಲ್ಕಖಳ ರ ಳಟ್ಟ್ಮನುನ ನರೊ ಡಿ. 
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(iii) ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಔನಿಷಠ ಮೊತು ರ್ಹ ಗಿಯಫರ ಔು: 

• ಟು್ ಮೊತುದ 5% ಅಥ 10% ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ನಿಧಗರಿಸಫಹುದು. ಇಎಿಂಐಖಳು, ಷರ ಗಡರ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು 
ಎಲಲ ಸಿಂಸಕಯಣ ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ನಿಭಭ ಔನಿಷಠ ಮೊತುಕ್ರಕ ೂಣಗಗಿ ಷರ ರಿಸಲಖುತುದರ ಎಿಂಫುದನುನ ದಮವಿಟು್ ಖಭನಿರ್ಸ. 

• ರ್ಹಿಂದಿನ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳಿಿಂದ ವತಿಸದ ಔನಿಷಠ ಮೊತು ಇದದಯರ, ಯಸುುತ ಸರ ಳಿಕ್ರಯಿಿಂದಗಿ ಅದನುನ ಔನಿಷಠ ಮೊತುಔೊಕ ಷರ ರಿಸಲಖುತುದರ. 

• ಟು್ ಫಕ್ತಿ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಗಿಿಂತ ಸರಚಿುದದಯರ, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಮಿ ರಿದ ಮೊತುವನುನ ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ ಮೊತುದಲ್ಲ ಷರ ರಿಸಲಖುವುದು. 

(iv) ಔನಿಷ್ ಮೊತುವನುನ ವತಿಸುವ ಆಯಕಮು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ತಕ್ಷಣದ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮ ಮೆ ಲರ ರಿಣಭ ಬಿ ಯುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ಟು್ 'ಕ್ರೊಲ ರ್ಸಿಂಗ್ 
ಫಮಲರನ್ೀ 'ಗಗಿ ಸಿಂೂಣಗ ವತಿ ಭಡಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನುನ ಕ್ರ ಳುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 

(v) ಕ್ರ್ಗ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ವತಿಖಳನುನ ಈ ಕ್ರಳಗಿನಿಂತರ ವಿಿಂಖಡಿಸಲಖುತುದರ: ಎಲಲ, ತರರಿಗರಖಳು, ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಇತಯ ಶುಲ್ಕಖಳು, ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕಖಳು, 
ಇಎಿಂಐಖಳು, ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳು, ಕರಿ ದಿಖಳು ಭತುು ಆ ಔಯಭದಲ್ಲ ಫಕ್ತಿ ವಗಗವಣರ. ಕ್ರ್ಗ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ವತಿಖಳನುನ ನಿಂತಯದ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳಲ್ಲ 
ಅಿಂಗಿ ಔರಿಸಲಗಿದರ. ಎಲಲ ವತಿಖಳನುನ ಬಯತಿ ಮ ಯೊಯಿಮಲ್ಲ ಭತಯ ಭಡಫರ ಕ್ಗಿದರ. ಮವುದರ  ಸರಚ್ುುವರಿ ವತಿಖಳನುನ ಆ ಔಯಭದಲ್ಲ 
ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಮವುದರ  ಇಎಿಂಐ / ಷಲ್ ಅಥ ಬಿಟ್ಟಗರ ಸರಿಸರೊಿಂದಿಸಲಖುತುದರ. 

(vi) ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ವತಿಖಳನುನ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಮವುದರ  ವಿಧನಖಳಲ್ಲ ಭಡಫಹುದು: 

• ಸ್ಾಂಡಿಂಗ್ ಸಡಚನ್ಗಳ ಭಡಲ್ಕ್ ವತಿರ್ಸ (ಅಟ್್ಡೇ ರ್ಬಿಟ್) 

ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಬಿಲ್ ಅನುನ ನರ ಯಗಿ ತನನ ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಖ್ತರಮ ಭೊಲ್ಔ ವತಿಸುವಿಂತರ ಕ್ಡುಗದಯನು ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ 
ಸೊಚಿಸಫಹುದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ ಫಕ್ತಿ ಅಥ ಟು್ ಮೊತುದ ಫಕ್ತಿ ಖ್ತರಗರ ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಸೊಚಿಸಲ್ು ಆಯಕ 
ಭಡಫಹುದು. ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔ ಬನುಯ ಅಥ ಯಜದಿನಖಳಲ್ಲ ಬಿದದಯರ, ರ್ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನದಿಂದು ಅಿಂತಹ ಖ್ತರಯಿಿಂದ 
ಮೊತುವನುನ ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲಖುತುದರ. ಈ ಔುರಿತು ಇನನಷು್ ತಿಳಿದುಕ್ರೊಳುಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯಕ್ರಕ ಔಯರ 
ಭಡಫರ ಔು. ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಎನ್ ಆರ ಐ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಎನ್ ಆರ ಇ / ಎನ್ ಆರ  ಉಳಿತಮ ಖ್ತರಮ ಆಟರೊ  ಡರಬಿಟ್ ಸೊಚ್ನರಮನುನ 
ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗರ ಟು್ ಮೊತುದ ವತಿಗರ ನಿ ಡುವುದು ಔಡಡಮಗಿದರ. 

• ಕ್ಡಟಕ್ ಭರ್ಹೇಂದ್ರ ಫಯಂಕ್ ಖತ್ ಭಡಲ್ಕ್ ಅನ್ ಲ್ತ್್ೈನ್ ನಲಯ ವತಿರ್ಸ 

ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಉಳಿತಮ / ಚಲ್ು ಖ್ತರದಯಯಗಿ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಭನರ ಅಥ ಔಚರ ರಿಮ ಷೌಔಮಗದಿಿಂದ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಕ್ರ್ಗ ಬಿಲ್ ಅನುನ ಆನ್ ಲರೈನ್ ನಲ್ಲ ವತಿಸಫಹುದು. ಅಿಂತಹ ಉದರದ ಶಕ್ಕಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ www.kotak.com ಗರ ಲಗ್ ಇನ್ ಭಡಫಹುದು. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಖ್ತರಗರ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಸ ವರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಲ್ಲದಿದದಯರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಟರೊ ಲ್ ಫಯ  
ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯಕ್ರಕ ಔಯರ ಭಡಫಹುದು. ಕ್ರೊಟಕ್ ಎನ್ಆಐಗ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ತಭಭ ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ 
ಎನ್ಆಇಗ / ಎನ್ಆಗಉಳಿತಮ ಖ್ತರಮ ಭೊಲ್ಔ ಭತಯ ಆನ್ ಲರೈನ್ ನಲ್ಲ ವತಿಸಫಹುದು. 

• ನಿಭಮ ಉಳಿತಮ ಖತ್ಯಂದ ಮವುದ್್ೇ ಫಯಂಕಿನ್ಡಂದಿಗ್ ಅನ್ ಲ್ತ್್ೈನ್ ವತಿಗಗಿ 

ನಿಭಭ ಫಮಿಂಕ್ NEFT (ನಮಷನಲ್ ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಪಿಂರ್ೀ ಟಯನ್ೀ ಪರ) ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಸಕ್ತಿಯಮಗರೊಳಿರ್ಸದದಯರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ನಿಭಭ 
ಮವುದರ  ಫಮಿಂಕ್ ಖ್ತರ / ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ನಿಿಂದ ವಿದುಮನಭನಗಿ ವತಿಸಫಹುದು. ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಗಗಿ ನಿ ವು ಟಯನೀಕ್ಷನ್ ಕ್ರೊ ರ್ 
52 ಭತುು ಐಎಫ್ಟ ಎಸ ಕ್ರೊ ರ್ "KKBK0000958"ಅನುನ ಖಭಮಷಥನ ಫಮಿಂಕ್ ಆಗಿ ಫಳಸಫಹುದು. ಇನನಷು್ ತಿಳಿದುಕ್ರೊಳುಲ್ು www.kotak.com ನಲ್ಲ 
ನರಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ರೈರ್ಶಷ್ಾಖಳನುನ ನರೊ ಡಿ. 

• ನಿಭಭ ಕ್ರೊಟಕ್ ಅಲ್ಲದ ಫಮಿಂಕ್ ಷರೈಟ್ ಗರ ಲಗ್ ಇನ್ ಭಡಿ 

• ನರಫ್ಟ್ ಆಯಕಮನುನ ಆರಿರ್ಸ 

• ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖಳಿಗರ ವತಿಸಲ್ು ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸ 

• ವಿವಯಖಳನುನ ನಭೊದಿರ್ಸ - (ಇವು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಷರೈಟ್ ಗರ ನಿದಿಗಷ್ಗಿಯಫಹುದು) 

• ವತಿಸುವವಯ ಸರಸಯು - 4166xxxxxxxxxxxx ಗಯಹಔಯ ಸರಸಯು 

• ಆಯಕಮನುನ ಆಯಕಭಡಿ - ಖ್ತರ ಯಕ್ಯವನುನ NEFT ಗಗಿ 52 ಎಿಂದು 

• ಸಥಳ ನಖಯವನುನ ಆಯಕ ಭಡಿ – ಭುಿಂಫರೈ 

• ಖಭಮಷಥನ ಫಮಿಂಕ್ ಆಯಕಭಡಿ - ಕ್ರೊಟಕ್ ಫಮಿಂಕ್ 

• ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರೊ ರ್ ಭುಕಮ ಫಯಿಂರ್ಚ ಭುಿಂಫರೈ - ಐಎಫ್ಟ ಎಸ ರ್ಸ ಕ್ರೊ ರ್ -KKBK0000958 

• ವತಿಸುವ ಖ್ತರ ಸಿಂಖ್ರಮ - 4166xxxxxxxxxx ಅನುನ ನವಿ ಔರಿರ್ಸ (ನಿಭಭ ಸರಿಮದ 16 ಅಿಂಕ್ತಿಮ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸಿಂಖ್ರಮ ದಗಿರ್ಸ) 

ಕ್ರೊಟಕ್ ಎನ್ಆಐಗ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಇತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಬಿಲ್ ಅನುನ ಇತಯ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಎನ್ಆಇಗ / ಎನ್ಆಗ ಖ್ತರಖಳಿಿಂದ 
ವಗಗವಣರ ಭಡುವ ನರಫ್ಟ್ ಮೊ ರ್ ಫಳರ್ಸ ವತಿ ಭಡಫಹುದು. 

• ಶಖ್ಗಳಲಯ ನಗದು ಭಡಲ್ಕ್ ವತಿರ್ಸ 

ಕ್ಡರೊು ಗಲ್ಡತಗನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಬಿಲ್ ಅನುನ ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ವಖ್ರಖಳಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಸಭಮದಲ್ಲ ನಿಖದಿತ ಸಥಳಖಳಲ್ಲ ಭತಯ 
ಠರ ವಣಿ ಇರಿಸುವ ಭೊಲ್ಔ ವತಿಸಫಹುದು. ವತಿ 24 ಖಿಂಟರಖಳ ಳಗರ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಯತಿಪಲ್ಸುತುದರ. 
ಕ್ಡುಗದಯನು ತನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಬಿಲ್ ಅನುನ ನಖದು ಠರ ವಣಿ ಭೊಲ್ಔ ವತಿಸಲ್ು ಷಧಮಖುವ ವಖ್ರಖಳ ಟ್ಟ್ www.kotak.comನಲ್ಲ 
ಲ್ಬಮವಿದರ. ಕ್ರೊಟಕ್ ಎನ್ ಆರ ಐ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗದಯಯು ವಖ್ರಖಳಲ್ಲ ಹಣವನುನ ವತಿಸುವ ಭೊಲ್ಔ ತಭಭ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಭಸೊದರಗರ 
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ವತಿಸಲ್ು ಷಧಮವಿಲ್ಲ. 

• ಚ್ಕ್ ಄ಥವ ಡಿಭಂರಿಾಫ್ಟ್ ಅದಯಡ ವತಿರ್ಸ 

ಎಲಲ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಭಡಫರ ಕ್ಗಿಯುವುದು ಸಥಳಿ ಮ ಅಥ ಸಭನದ ದಿನಿಂಔದ ಚರಕ್ / ಡಯಫ್ಟ್ ಅನುನ ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ 
ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ನಿಂಗರ ವತಿಸಫರ ಕ್ಗಿದರ (ದಮವಿಟು್ ಸರಿಮದ 16 ಅಿಂಕ್ತಿಮ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸಿಂಖ್ರಮ ನಭೊದಿರ್ಸ.). ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ 
ಸರಸಯು ಭತುು ಸಿಂಔಗ ವಿವಯಖಳನುನ ಚರಕ್ ನ ರ್ಹಭುಭಕದಲ್ಲ ಫಯರಮಲ್ು ಭಯರಮದಿರಿ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡಸರೊಗಯಗಿನಕ್ರ ಿಂದಯಖಳಚರಕ್ ಖಳನುನ ಅಥ 
ಪ್ ಸ್ ಡರ ಟರರ್ ಚರಕ್ ಖಳನುನಸಔಫಯದುಏಕ್ರಿಂದಯರ ಅವುಖಳನುನ ವತಿಖಳಿಗರ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. ಚರಕ್ / ಡಯಫ್ಟ್ ವತಿ ದಿನಿಂಔದಿಂದು 
ಅಥ ಮೊದಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಅನುನ ತಲ್ುಫರ ಔು. ಕ್ರೊಟಕ್ ಎನ್ಆಐಗಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ತಭಭ ಎನ್ಆಇಗ/ ಎನ್ಆಗ ಖ್ತರಯಿಿಂದ 
ಚರಕ್ ಅಥ ಡಿಭಮಿಂರ್ ಡಯಫ್ಟ್ ಅನುನ ಷರಳರಮುವ ಭೊಲ್ಔ ತಭಭ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಬಿಲರಗ ವತಿಸಫಹುದು. 

ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಇಲ್ಲ ಚರಕ್ / ಡಯಫ್ಟ್ ಖಳನುನ ಸಔಫಹುದು: 

• ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು ನಿಖದಿತ ಸಥಳಖಳಲ್ಲ ಭತಯ ಲ್ಬಮವಿದರ 

• ನಿಧಿಗಷ್ಲ್ುದಯ ಡಯಪ್ ಫಔೀಗಳು ನಿಖದಿತ ಸಥಳಖಳಲ್ಲ ಭತಯ ಲ್ಬಮವಿದರ 

• VISAಕ್ರಡಿಟ್ ಕರ್ಡ್ಹ ವತಿ 

ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಬಿಲ್ ವತಿಸಲ್ು ನಿಭಭ VISA ಡರಬಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಿಿಂದ ಹಣವನುನ ವಗಗಯಿಸಫಹುದು. ಕ್ರೊ ಟಕ್ NRI ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ NRE/NRO ಖ್ತರಮಲ್ಲ ನಿ ಡಲದ ಡರಬಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಭೊಲ್ಔ ವತಿ ಭಡಫಹುದು. 

(vii) ಫಕ್ತಿ ತರಯವುಗರೊಳಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಯನಿಸಲದ ಚರಕ್ / ಡಯಫ್ಟ್ ಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದಿಂತರ ನಖಯಖಳಲ್ಲ ವತಿಸಫರ ಔು ಭತುು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅವನ / ಅವಳ ಫಮಿಂಕ್ ಖ್ತರಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ಅಥ ಸಭನಗಿ ವತಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ. ಫಮಿಂಕ್ ವಖ್ರಖಳನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವ 
ನಖಯಖಳನುನ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ಫರ ಯರ ನಖಯಖಳಲ್ಲ ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಚರಕ್ ಖಳನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ಈ ಅಥ ಫಡಿಡ ಅಥ ಇತಯ 
ಶುಲ್ಕಖಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಗರ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ಅದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖ್ತರಗರ ಷರ ಯಫಹುದು. ಕ್ರ್ಗ 
ಸರೊ ಲ್ಡನಗಕ್ರೊ ರಿಕ್ರಮ ಮೆ ಯರಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಯಗಿಯುವ ಚರಕ್ ಅನುನ ರ್ಹಿಂದಿಯುಗಿಸುತುದರ. ಫಮಿಂಕ್ ವಖ್ರಖಳು ಹಣವನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸುವ ನಖಯಖಳ ಟ್ಟ್ 
ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ರಬ ಷರೈಟ್ ನಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುತುದರ. ಆದಖೊಮ, ಈ ಟ್ಟ್ಮನುನ ಮವುದರ  ಭುನೊೀಚ್ನರಯಿಲ್ಲದರ ಫದಲಯಿಸಲ್ು ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುತುನರ. 

(viii) ಭಡಿದ ಮವುದರ  ಕರಿ ದಿಖಳು ಭತುು ನಿಂತಯದ ಯದದತಿ ಎಯಡು ವಿಭಿನನ ವರ್ಹಟುಖಳು. 

ತಡಗಿ ವತಿ ಶುಲ್ಕ ಅಥ ಇತಯ ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ತಪ್ತಸಲ್ು ಭರ್ಸಔ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಔಿಂಡುಫಯುವ ಕರಿ ದಿ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ವತಿಸಫರ ಔು. ಭಯುವತಿಮನುನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ರ್ಜಭ ಭಡಲಖುತುದರ (ಮವುದದಯೊ ಇದದಯರ ಔಡಿಮೆ ಯದದತಿ ಶುಲ್ಕಖಳು) 
ಭತುು ಇವುಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದಖ. ವರ್ಹಟ್ಟನ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ 30 (ಭೊವತುು) ದಿನಖಳಲ್ಲ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಅನುನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಪ್ ಸ್ 
ಭಡದಿದದಯರ, ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ತಕ್ಷಣ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ತಿಳಿಸಫರ ಔು. 

(ix) ವತಿಮಲ್ಲ ಮವುದರ  ವಿಳಿಂಫದಯರ ಅಥ ಚರಕ್ / ಡಯಫ್ಟ್ ಅಭನಕ್ರೊಕಳಗಗಿದದಯರ ಅಥ ಈ ಿಂದದಲ್ಲ ಸರ ಳಿಯುವ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು 
ಷಯತುುಖಳಿಗರ ವಿಯುದಧದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ದಗಿರ್ಸದ ಷಲ್ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು ಅಹಗಗಿಯುತುದರ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಮವುದರ  ಭುನೊೀಚ್ನರಯಿಲ್ಲದರ ಕ್ರ್ಗ ತಕ್ಷಣರ  ನಿ ಡಲಖುತುದರ, ನಿ ಡಲದ ಎಲಲ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳನುನ) ಯದುದಗರೊಳಿರ್ಸ ಅಥ 
ಅಭನತುಗರೊಳಿರ್ಸ ಭತುು ಸಿಂೂಣಗ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುವು ತಕ್ಷಣರ  ವತಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ ಭತುು ವತಿಸಲಖುವುದು. ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಗೌಯವಿಸದಿಂತರ 
ಭತುು / ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಸಿಂಖ್ರಮಮನುನ ಎಚ್ುರಿಕ್ರ ಫುಲರಟ್ಟನ್ ನಲ್ಲ ಟ್ಟ್ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಇಲ್ಲದಿದದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ವಶಕ್ರಕ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುದಿಂತರ 
ಫಮಿಂಕ್ ಪ್ತಎಿಂಇಖಳಿಗರ ಸೊಚಿಸಫಹುದು. 

(x) ಮವುದರ  ಅಭನ ಅಥ ರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿದ ಚರಕ್ / ಡಯಫ್ಟ್ ನ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಶುಲ್ಕವನುನ ವಿಧಿಸುತುದರ. ರ್ಹಿಂದಿಯುಗಿದ ಸಲ್ಔಯಣರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ 
ಶುಲ್ಕವನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸೊಚಿರ್ಸದಿಂತರ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ನಿಧಗರಿಸುತುದರ. 

(xi) ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಮೊತುವನುನ ಭಯುಡರಮಲ್ು ಅಖತಮವಿಯುವ ಎಲಲ ಔಯಭಖಳನುನ ಕ್ರೈಗರೊಳುಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಅಹಗಗಿದರ ಭತುು ಇದು 
ನರಗರೊ ರ್ಶಮಫಲ್ ಇನುೀರ್ಮೆಿಂಟ್ೀ ಆಕ್್, 1881 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಕ್ತಿಯಮಿನಲ್ ಮೊಔದದಮೆ ಹೊಡುವುದನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಯಫಹುದು. 

(xii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಿಂಡಿದದಯರ ಭತುು ರ್ಸವ ಔರಿಸುತುಯರ, ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ ಅದಯ ನಿಯ ಜಿತ ಯತಿನಿಧಿಖಳು, ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ 
ಈ ರ್ಹಿಂದರ ಭಡಿದ ವರ್ಹಟುಖಳು / ಶುಲ್ಕಖಳು / ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ವತಿಗಗಿ ಅವಯರೊಿಂದಿಗರ ಅನುಸರಿಸಫಹುದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಎಲಲ ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ಸಿಂಖಯರ್ಹಸುವ ಎಲಲ ರಚ್ುಖಳನುನ (ಕ್ನೊನು ರಚ್ುಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ) ವತಿಸಲ್ು ುತುಯರ, ಸಿಂಫಿಂಧಿತ ಭತುು ಯಸಿಂಗಿಔ 
ವಿಷಮಖಳಿಗಗಿ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಿಂದ ಉಿಂಟಖುವ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳು, ಕ್ರ್ ಗನ ನವಿ ಔಯಣ / ಫದಲ್ ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ ಆದಯರ ರ್ಸ ಮಿತಗಿಯದರ, 
ನಔಲ್ ಸರ ಳಿಕ್ರ / ಚೆಂಗ ರ್ಸಲಪ್, ನಖದು ಭುಿಂಖಡಕ್ಕಗಿ ವರ್ಹಟು ಶುಲ್ಕ, ರ್ಹಿಂದಿಯುಗಿದ ವತಿಖಳಿಗರ ದಿಂಡ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಅಿಂತಹುದರ  ರಚ್ುಖಳು, 
ತರರಿಗರಖಳು, ಭತುು ಕ್ನೊನು ಔಯಭವನುನ ಯಯಿಂಭಿರ್ಸದಲ್ಲ, ಎಲಲ ಕ್ನೊನು ರಚ್ುಖಳು ಭತುು ಫಡಿಡಯಿಂದಿಗರ ಯಭುಕ ಮೊತು. 

(xiii) ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಎಲಲ ನಿಂತಯದ ದಿನಿಂಔದ ಚರಕ್ ಖಳನುನ ತಿಯಸಕರಿಸಫಹುದು. 

(xiv) ವತಿಗಗಿ ನಿ ಡಲದ ಚರಕ್ / ಡಯಫ್ಟ್ ನಲ್ಲ 16 ಅಿಂಕ್ರಖಳ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸಿಂಖ್ರಮಮನುನ ತಗಿ ನಭೊದಿರ್ಸದದರಿಿಂದ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕವನುನ 
ವತಿಸಲ್ು ಕ್ಡುಗದಯನು ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುತುನರ. 

16. ಕರ್ಡ್ೇಹಲ್ಿನಹಸವು ಄ಥವ ಶಶೆತ್ ಄ಂಗವ್ೈಕ್ಲ್ಯ 
ಇಲ್ಲಯುವ ಮವುದಔೊಕ ೂಗಖಯಹವಿಲ್ಲದರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಷವು ಅಥ ವಶವತ ಅಿಂಖರೈಔಲ್ಮದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಅನವಮಖುವ ಮವುದರ  
ವಿಭ ಯಕ್ಷಣರಯಿಿಂದ ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಉತುಯಧಿಕ್ರಿಖಳು / ಕ್ಮಗನಿಗಹಔಯು / ನಿಗಹಔರಿಿಂದ ಕ್ರ್ ಗನ ಫಕ್ತಿ.ಚರ ತರಿಕ್ರ ಷರ ರಿದಿಂತರ 



26 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 
 

ಮವುದರ  ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳನುನ) ಫಕ್ತಿ ಉಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಕ್ನೊನು ಭತುು ಇಕ್ತಿವಟ್ಟ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಎಲಲ ಕ್ರೊ ಸ ಗಖಳನುನ 
ಭುಿಂದುವರಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 

17. ಡಿೇಪಲ್್ ಘಟನ್ಗಳು 
17.1 ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಮವುದರ  ಗಟನರಖಳ ಸಿಂಬವವನುನ (ಇಲ್ಲ "ೂವಗನಿಯ ಜಿತ ಗಟನರಖಳು" ಎಿಂದು ಔಯರಮಲಖುತುದರ) ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು 

ೂವಗನಿಯ ಜಿತ ಗಟನರಮಗಿ ಅಹಗತರ ಡರಮುತುದರ: 

(i) ನಿಖದಿತ ಅವಧಿಯಳಗರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಮವುದರ  ಮೊತುವನುನ ವತಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ವಿಪಲ್ಯಖುತುಯರ; 

(ii) ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಔಡರಯಿಿಂದ ಮವುದರ  ಿಂದಖಳು, ಷಯತುುಖಳು ಅಥ ಿಂದಖಳ 
ಕ್ಮಗಕ್ಷಭತರಮಲ್ಲ ಡಿ ಪಲ್್ ಸಿಂಬವಿರ್ಸದದಯರ; 

(iii) ಚರಕ್ ಖಳು ಭತುು / ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ತಲ್ುಪ್ತಸುವ ಷಥಯಿ ಸೊಚ್ನರಖಳು ಷರ ರಿದಿಂತರ ಮವುದರ  ವತಿ ಷಧನಖಳು ಅವಭನಿಸಲ್ಟ್ಟ್ದದಯರ ಅಥ 
ಅದಯ ನಿಖದಿತ ದಿನಿಂಔದಿಂದು ವತಿಸದಿದದಯರ ಅಥ ಯಸುುತಿಮ ಮೆ ಲರ ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಕ್ಕಗಿ ಎನ್ ಕ್ಮಶ / ಕ್ಮಗನಿವಗರ್ಹಸದಿದದಲ್ಲ; 

(iv) ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಭಡಿದ ಮವುದರ  ಯತಿನಿಧಮ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಅಜಿಗಮಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ನಿ ಡಿದಯರ ಅಥ ತದ, ದರಿತಪ್ತಸುವ, ಸುಳುು, ಮೊ ಸದ 
ಅಥ ಅೂಣಗರಿಂದು ಷಬಿ ತುಡಿರ್ಸದಯರ, ಆದಮ ಭತುು / ಅಥ ಖುಯುತಿನ ಕ್ಖದ / ದಕಲರಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ಯನಿಸುವುದು ಷರ ರಿದಿಂತರ; 

(v) ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗಷವಿನ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ ಅಥ ಟು್ ಭತುು / ಅಥ ವಶವತ ಅಿಂಖರೈಔಲ್ಮದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ. 

(vi) ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ದಿಳಿತನದ ಔೃತಮ ಎಸಗಿದಯರ ಅಥ ತನನನುನ ದಿಳಿಯಿಂದು ಘೀೊ ರ್ಷಸಲ್ು ಅಜಿಗ ಸಲ್ಲರ್ಸದಯರ ಅಥ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅವನನುನ ದಿಳಿಯಿಂದು ಘೀೊ ರ್ಷಸುವ ವಿಯುದಧ ಆದರ ಶ ಸರೊಯಡಿರ್ಸದಯರ; 

(vii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಹಣಕ್ರ್ಸನ ರ್ಸಥತಿಮಲ್ಲ ಅಥ ಇನನವುದರ  ಗಟನರ ಅಥ ಸನಿನರ ಶದಲ್ಲ ಮವುದರ  ವಸುು ಯತಿಔೊಲ್ ಫದಲವಣರಖಳಿದದಯರ, 
ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಏಕ್ರೈಔ ಅಭಿಯಮದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ರ್ಹತಸಕ್ತಿುಖಳಿಗರ ಧಕ್ರಕ ತಯುತುದರ; 

(viii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ನಖರಿಔ ಮೊಔದದಮೆ ಅಥ ಕ್ತಿಯಮಿನಲ್ ಅಯಧದಲ್ಲ ಬಗಿಮಗಿದದಯರ ಅಥ ಮವುದರ  ಯಧಿಕ್ಯ, ನಮಮಲ್ಮ 
ಅಥ ಕ್ನೊನು ಸಿಂಷರಥ ಅಥ ವೃತಿುಯ ಸಿಂಷರಥ ಅಥ ಸಿಂಗದಿಿಂದ ಮವುದರ  ಕ್ನೊನು ಅಥ ನಿಮಭಖಳು ಅಥ ನಿ ತಿ ಸಿಂರ್ಹತರ ಉಲ್ಲಿಂಗನರ 
/ ಉಲ್ಲಿಂಗನರ / ಉಲ್ಲಿಂಗನರಗಗಿ ಔಯಭಕ್ರೈಗರೊಿಂಡಯರ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು; 

(ix) ಮವುದರ  ನಿಮಭಖಳು, ಿಂದಖಳು, ಷಯತುುಖಳು ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ ಇತಯ ಮವುದರ  ಫಮಿಂಔುಖಳು, ಹಣಕ್ಸು ಸಿಂಷರಥಖಳು ಅಥ ಇತಯ 
ವಮಕ್ತಿುಖಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ದಗಿಸುವ ಮವುದರ  ಷಲ್ / ಷೌಲ್ಬಮಖಳ ಕ್ಮಗಕ್ಷಭತರಮಲ್ಲ ಡಿ ಪಲ್್ ಆಗಿದದಯರ; 

(x) ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಖತಮವಿಯುವ ಮವುದರ  ಭರ್ಹತಿ ಅಥ ದಕಲರಖಳನುನ ನಿ ಡಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ವಿಪಲ್ದಯರ ಅಥ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ 
ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಕ್ರರೈರ್ಸ ಭನದಿಂಡಖಳನುನ ಅನುಸರಿಸಲ್ು ವಿಪಲ್ದಯರ. 

17.2 ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿಯಫಹುದದ ಇತಯ ಎಲ್ಲ ಹಔುಕಖಳಿಗರ ೂಗಖಯಹವಿಲ್ಲದರ, ೂವಗನಿಯ ಜಿತ ಗಟನರಮ 
ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಯತಿನಿಧಿಖಳು ಜ್ಞನರಖಳನುನ ಔಳುರ್ಹಸುತುಯರ. ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಫಕ್ತಿ 
ಉಳಿದಿಯುವುದು ಅಥ ಖ್ತರ / ಕ್ಡುಗದಯಯ ಮೆ ಲರ ಮವುದರ  ರಿಸಯ ಔಯಭಖಳನುನ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುುವುದು, ಬರ ಟ್ಟಖಳ ಭೊಲ್ಔ (ಫಮಿಂಕ್ 
ಯತಿನಿಧಿಖಳು / ಈ ನಿಟ್ಟ್ನಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ನರ ಮಿರ್ಸದ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಖಳ), ಪ್ ಸ್, ಪಮಕ್ೀ ಭತುು ದೊಯಣಿ, ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಮೆ ಲ್, SMS ಸಿಂದರ ಶ 
ಔಳುರ್ಹಸುವುದು ಭತುು / ಅಥ ಅದಯ ಯತಿನಿಧಿಖಳನುನ ನರನಪ್ತಸಲ್ು, ಅನುಸರಿಸಲ್ು ಭತುು ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ಸಿಂಖಯರ್ಹಸಲ್ು ತರೊಡಗಿರ್ಸಕ್ರೊಳುುವುದು. 
ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಭಗಡಿರ್ಸದಿಂತರ ಫಕ್ತಿ ಹಣವನುನ ಸಿಂಖಯರ್ಹಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಭತುು ನರ ಭಔಗರೊಿಂಡ ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ 
ನಮಯ ಚಿತ ಅಬಮಸ ಸಿಂರ್ಹತರಗರ ಫದಧಯಗಿಯಫರ ಔು. 

17.3 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ಡಿ ಪಲ್್ ಔೃತಮವನುನ ಎಸಗಿದಲ್ಲ, ಇದಕ್ರಕ ವಿಯುದಧಗಿ ಏನದಯೊ ಇದದಯೊ, ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ 
ನಡುವಿನ ಮವುದರ  ಿಂದ / ತಿಳುವಳಿಕ್ರಮ ದಕಲರಮ ಸರೊಯತಗಿಮೊ, ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಅಹಗಗಿಯುತುದರ: 

(i) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ವಿಸುರಿರ್ಸದ ಎಲಲ ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮಖಳನುನ ತತಕಲ್ಔಗಿ ಅಥ ವಶವತಗಿ ರ್ಹಿಂತರಗರದುಕ್ರೊಳಿು, ಅದಯ ನಿಂತಯ ಈ 
ಿಂದವನುನ ತಕ್ಷಣರ  ಕ್ರೊನರಗರೊಳಿಸಲಗಿದರ ಎಿಂದು ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ. 

(ii) ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಭತುು / ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಡುವಿನ ಇತಯ ಿಂದಖಳು, ದಕಲರಖಳು ಅಥ ಉಔಯಣಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಎಲಲ ಫಡಿಡ / ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಚರ್ಜಗಗಳರೄಿಂದಿಗರ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಎಲಲ ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ತಕ್ಷಣ 
ವತಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಔಯರ ಭಡಿ. ಭತುು ಫಮಿಂಕ್. 

(iii) ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರಸರಿನಲ್ಲ ನಿಿಂತಿಯುವ ಮವುದರ  ಹಣ / ಠರ ವಣಿ / ಖ್ತರಖಳ ವಿಯುದಧ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಮೊತುವನುನ ಸರೊಿಂದಿಸಲ್ು ಭತುು 
ಸರೊಿಂದಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಹಔಕನುನ ಚ್ಲಯಿರ್ಸ ಅಥ ಹಣವನುನ ಕ್ನೊನಿನಲ್ಲ ವಗಗಯಿರ್ಸ ಅಥ ಅನವಯಿರ್ಸ. 

(iv) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಎಲಲ ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ಚರ ತರಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು ಹಔುಕದಯ / ಸರೊಿಂದಿಸುವ ಮವುದರ  ಹಕ್ತಿಕನಿಿಂದ ಸವತಿಂತಯಗಿ 
ಭುಿಂದುವರಿಯಿರಿ, ಫಮಿಂಕ್ ನಿಿಂದ ಸೊಔುರಿಂದು ರಿಖಣಿಸಲದ ಕ್ನೊನುಫದಧ ರಿ ತಿಮಲ್ಲ. 

17.4 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ (ಖಳು) ಔನಿಷಠ ಮೊತುವನುನ ವತಿಸದಿದದಯರ, ರಿಸರ್ವಗ ಫಮಿಂಕ್ ಆಫ್ಟ ಇಿಂಡಿಮ (ಆರ ಬಿಐ) ಅಧಿಕ್ಯ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಫೊಮಯರೊ ಖಳಿಗರ ಭರ್ಸಔ ಸಲ್ಲಕ್ರಖಳಲ್ಲ ಇದನುನ ವಯದಿ ಭಡಲಖುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ (ಖಳು) ತಭಭ ನಿಂತಯದ ಯತಿ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ತಭಭ ಫಕ್ತಿ 
ವತಿಸಲ್ು ನರನಪ್ತಸಲಖುವುದು. 6 ತಿಿಂಖಳಿಗಿಿಂತ ಸರಚಿುನ ಅವಧಿಗರ ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವುದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನುನ 'ಉದರದ ಶೂವಗಔ ಡಿ ಪಲ್್ರ' ಎಿಂದು 
ವಯದಿಭಡುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಈ ರ್ಸಥತಿಮನುನ ವಯದಿ ಭಡಲ್ು ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ಸೊಚ್ನರಮಗಿ ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ. ಅಖತಮದ ವತಿ 
ಭಡಿದಯರ, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಫೊಮಯರೊಗರ ಭುಿಂದಿನ ಅಪ್ ಡರ ಟ್ ನಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ದಕಲರಮನುನ 'ಯಸುುತ' ಎಿಂದು ನವಿ ಔರಿಸಲಖುತುದರ. 



27 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 
 

17.5 ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ ನಿ ಡಲದ ಮವುದರ  ಡಿ ಪಲ್್ ವಯದಿಮನುನ ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಹಗತರ ಇಯುತುದರ: 

(i) ಯವರನಮಲ್ಲಯುವ ಡಿ ಪಲ್್ರ ತನನ ಸಿಂೂಣಗ ಫಕ್ತಿ ಹಣವನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗರ ದಿಳಿ ಭಡಿದದನರ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗಿನ ಫಕ್ತಿಖಳನುನ 
ಇತಮಥಗಡಿರ್ಸದದನರ. 

(ii) ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿಯುದಧ ಅಥ ವಿಯುದಧಗಿ ಸಲ್ಲರ್ಸದ ಕ್ನೊನು ಮೊಔದದಮೆಮಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿಯುದಧ ಕ್ಡುಗದಯಯನುನ ಡಿ-ಲ್ಸ್ ಭಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ 
ಸೊಚಿಸುವ ನಮಮಲ್ಮದ ಆದರ ಶ / ತಿ ುಗ ಫಿಂದಿದರ. ರೈಮಕ್ತಿುಔ ವಿಭವರಗಖಳ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಯಔಯಣದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ನಿಧಗಯಖಳನುನ 
ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲಖುತುದರ. 

(iii) ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಫೊಮಯರೊಗರ ಭುಿಂದಿನ ಭರ್ಸಔ ರಿಪರಯಶ ನಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡಖಗಳದಕಲರಮನುನ 'ಯಸುುತ' ಎಿಂದು ನವಿ ಔರಿಸಲಖುತುದರ. 

17.6 ಡಿ ಪಲ್್ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಿಂದದ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಮವುದರ  ನಿದಿಗಷ್ ಹಔುಕಖಳಿಗರ ೂಗಖಯಹವಿಲ್ಲದರ, ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ 
ಸಿಂೂಣಗಗಿ ಅಹಗತರ ಡರಮುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ೂವಗ ಸೊಚ್ನರಯಿಂದಿಗರ ಎಲಲ ಅಥ ಮವುದರ  ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖ್ತರಖಳನುನ 
ಟು್ಖೊಡಿರ್ಸ ಕ್ರೊಯ ಢ ಔರಿರ್ಸ ಭತುು ಸರೊಿಂದಿರ್ಸ ಅಥ ವಗಗಯಿಸಫರ ಔು ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಿಂದು ಅಥ ಸರಚಿುನ ಖ್ತರಮ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಗರ ನಿಿಂತಿಯುವ 
ಮವುದರ  ಮೊತು ಅಥ ಮೊತು ಅಥ ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಖಳು ನಿರ್ಜದ ಅಥ ಅನಿರ್ಶುತ, ಯಥಮಿಔ ಮೆ ಲಧಯ ಭತುು 
ಹಲ್ಯು ಅಥ ರ್ಜಿಂಟ್ಟ ಆಗಿಯಲ್ ಮವುದರ  ಇತಯ ವಿಷಮದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ಮವುದರ  ಆರ್ಸುಮ ಮೆ ಲರ ಹಔುಕದಯ / ಫಮಿಂಔರ ಹಔುಕದಯ. 

17.7 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಎಯಡು ಅಥ ಸರಚಿುನ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ಸರೊಿಂದಿದದಯರ ಭತುು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳಲ್ಲ ಿಂದಕ್ರಕ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಡಿ ಪಲ್್ 
ಗಟನರ ಸಿಂಬವಿರ್ಸದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಧಿಕ್ಯವಿದರ. ಅವನ ಇತಯ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳು, 
ಸಗರಯ  ಅಿಂತಹ ಎಲಲ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವಿಂತಹ ಸವಲ್ತುುಖಳು / ಯಯ ರ್ಜನಖಳನುನ ರ್ಹಿಂಡರಯಿರಿ. 

18. ಶುಲ್ಾಗಳು ಭತ್ುು ಚರ್ಜಗಹಳು 
18.1 ಷರ ಗಡರ ಶುಲ್ಕಖಳು, ರ್ಷಗಔ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ನವಿ ಔಯಣಶುಲ್ಕಖಳು ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ಡುಗದಯಯ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ 

ಅನವಮಖುತುರ. ಯತಿ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಚರ್ಜಗಗಳು ಫದಲಖಫಹುದು. 

18.2 ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಸೊಚಿರ್ಸದಿಂತರ ಭತುು / ಅಥ ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕ/ ಚೆಂಗ ಖಳಿಗಗಿ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಗರಗ ಮವುದರ  ಸಭಮಕ್ರಕ ಕ್ರ್ಗ ಅಥ ಪ್ತನ್ 
ಭಯು ವಿತಯಣರ ಭತುು ಮವುದರ  ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ವಿತರಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. ಕ್ಡನಗಲ್ಲ ನಡರಸಲದ ವಮವಸಯಖಳು. ಅನವಮಖುವ 
ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಚರ್ಜಗಗಳ ವಿವಯಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಡರಮಫಹುದು ಭತುು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫದಲವಣರಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. 

18.3 ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿರ ಚ್ನರಗರ ಳಟು್, ನಿಭಭ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔ ಸರ ಳಿಕ್ರ ದಿನಿಂಔದ ನಿಂತಯ 18 ರಿಿಂದ 21 ದಿನಖಳವಯರಗರ ಇಯಫಹುದು 
(ದಮವಿಟು್ ನಿಭಭ ನಿಕಯದ ವತಿ ದಿನಿಂಔಕ್ಕಗಿ ನಿಭಭ ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ರಿರ್ಶ ಲ್ರ್ಸ). ಆದದರಿಿಂದ ನಿಭಭ ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔವನುನ ಅವಲ್ಿಂಬಿರ್ಸ 
ಉಚಿತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಅವಧಿ 18-48 ದಿನಖಳಿಿಂದ 21-51 ದಿನಖಳವಯರಗರ ಇಯುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ೂವಗ ಸೊಚ್ನರಯಿಂದಿಗರ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ 
ಗರಯ ಸ ಅವಧಿಮನುನ ಫದಲಯಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್  ಸರೊಿಂದಿದರ. 

18.4 ರ್ಹಿಂದಿನ ತಿಿಂಖಳ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುವನುನ ೂಣಗಗಿ ತರಯವುಗರೊಳಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಷಧಮಖದಿದದಲ್ಲ ಈ ಫಡಿಡಯರ್ಹತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಅವಧಿ 
ಅನವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ. ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು / ಅಥ ಶುಲ್ಕಖಳು ಶುಲ್ಕ ಅಥ ಶುಲ್ಕ / ಬಿಲ್ 
ಭಡಿದ ಸಭಮದಲ್ಲ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಯಿಿಂದ ಸವಮಿಂಚಲ್ತಗಿ ಡರಬಿಟ್ ಆಖುತುರ. 

18.5 ಕ್ರಲ್ವು ಎಟ್ಟಎಿಂ ಭಲ್ ಔಯು ಅಥ ಹಿಂಚಿದ ನರಟ್ ವಕ್ ಗಖಳ ನಿಗಹಔಯು ತಭಭ ಎಟ್ಟಎಿಂ / ಇತಯ ಷಧನದ ಯತಿ ಫಳಕ್ರಗರ ಸರಚ್ುುವರಿ ಶುಲ್ಕವನುನ 
ವಿಧಿಸಫಹುದು ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸೊಚಿಸಫರ ಔು, ಭತುು ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕವನುನ ಇತಯ ಅನವಮಖುವ ಶುಲ್ಕ/ ಚೆಂಗ 
ಖಳರೄಿಂದಿಗರಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಯಿಿಂದ ಔಡಿತಗರೊಳಿಸಲಖುತುದರ. 

18.6 ಷರ  ತರರಿಗರ, ಜಿಎರ್ಸ್, ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಷರಸ ಷರ ರಿದಿಂತರ ಅಥ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಬಯತ ಸಕ್ಗಯವು ನಿಧಗರಿರ್ಸದಿಂತರ ಅನವಯಿಸುವ ಮವುದರ  / ಎಲಲ 
ತರರಿಗರಖಳು ಬಯತ ಸಕ್ಗಯದ ನಿಮಭಖಳ ಯಕ್ಯ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳು, ಫಡಿಡ ಭತುು ಇತಯ ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ಅನವಯಿಸುತುರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅದನುನ 
ವತಿಸಲ್ು ಫದಧಯಗಿಯಫರ ಔು. ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಕ್ರ ಿಂದಯ ಸಕ್ಗಯವು ಸೊಚಿರ್ಸದಿಂತರ ಈ ಷರ  ತರರಿಗರ ವಿಧಿಸುವಿಕ್ರಮು ಫದಲವಣರಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. 
ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಸಕ್ಗಯವು ಘೀೊ ರ್ಷಸಫಹುದದ ಅನವಮಖುವ ಮವುದರ  ತರರಿಗರಮನುನ ವತಿಸಲ್ು ಕ್ಡುಗದಯನು ುತುನರ. 

18.7 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಯಿಿಂದ ಔಡಿತಗರೊಳಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಧಿಕ್ಯ ನಿ ಡುತುನರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ ಗಗರ 
ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ನಿ ಡಫರ ಕ್ಗಿಯುವ ಹಣವನುನ ಸಿಂಖಯರ್ಹಸುವಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಉಿಂಟಖಫಹುದದ ಮವುದರ  ರಚ್ುಖಳು, ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು / 
ಅಥ ಕಚ್ುಗಖಳ ವಿಯುದಧ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ನಷ್ವನುನಿಂಟುಭಡುತುನರ (ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದರ, ಕ್ನೊನಿನಿಿಂದ ಅನುಭತಿಸಲದ ಭಟ್ಟ್ಗರ ಸಭಿಂರ್ಜಸದ ವಕ್ತಿ ಲ್ಯ 
ಶುಲ್ಕಖಳು). 

18.8 ಕ್ರಲ್ವು ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಅಥ ಿಂದು ನಿದಿಗಷ್ ಅವಧಿಗರ ಎಲಲ ಅಥ ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕ / ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ಭನನ ಭಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಆಯಕ 
ಭಡಫಹುದು. ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕ / ಶುಲ್ಕವನುನ ಭನನ ಭಡಲ್ು ಇದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಮವುದರ  ಸೊಚ್ಮ ಹಔಕನುನ ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ ಭತುು ಅಿಂತಹ ಭನನವನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ದಗಿಸಲಖುತುದರ. 

18.9 ಅದರ ನರ  ಇದದಯೊ, ಕ್ರ್ ಗನ ಭಲ್ ಔಯು ಭಡಿದ ವರ್ಹಟ್ಟಗರ ತಕ್ಷಣರ  ವತಿಸಲ್ು ಸರೊಣರಗಯಯಖುತುಯರ, ಅದು ಕ್ರ್ ಗನ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ 
ಉಿಂಟಖುತುದರ, ಮವುದರ  ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿದದಯರ (ಬಿಲ್ ಭಡಲಗಿದರಯ  ಇಲ್ಲವ ; ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ ಮೆ ಲರ ಅಥ ಕ್ರಳಗರ) ವತಿಸದರ ಉಳಿದಿದದಯರ 
ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔ, ನಿಂತಯ ಅಿಂತಹ ಭಸರೊ ನನತತರಖಳು ತಡಗಿ ವತಿ ಶುಲ್ಕಕ್ರಕ (ಅನವಮಗಿದದಯರ) ಸರಚ್ುುವರಿಮಗಿ ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕವನುನ 
ಸರ್ಹರ್ಸಕ್ರೊಳುುತುರ. ವಿಧಿಸುವ ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕವು ಕ್ರ್ಗ ಯಕ್ಯ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿದಿಗಷ್ಗಿಯಫಹುದು ಭತುು ಫಳಕ್ರ ಭತುು ವತಿ 
ಭದರಿಖಳನುನ ಆಧರಿರ್ಸಯಫಹುದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಅನವಮಖುವ ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕವನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಶುಲ್ಕದ ರ ಳಟ್ಟ್ಮಲ್ಲ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸುತುದರ; 
ಭರ್ಸಔ ಸರ ಳಿಕ್ರ; ಇಮೆ ಲ್ ಅಧಿಸೊಚ್ನರ ಅಥ ಮೆ ಲ್ಿಂಗ್ ವಿಳಸಕ್ರಕ ತಯ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಸೊಔುರಿಂದು ರಿಖಣಿಸಲದ ಮವುದರ  ಯಚಯ 
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ಷಭಗಿಯಖಳು. ಆದಖೊಮ, ಈ ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕವು ಭುನೊೀಚ್ನರಯಿಲ್ಲದರ ಫದಲಖಲ್ು ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುತುದರ ಭತುು ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಎಯಡೊ ಗಟನರಖಳಿಿಂದ 
ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ನಿಧಗರಿಸುವಿಂತಹ ದಯಖಳಲ್ಲ ಅನವಯಿಸುತುದರ: 

18.10 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಟು್ ಭುಕ್ುಮದ ಫಕ್ತಿಗಿಿಂತ ಔಡಿಮೆ ವತಿ ಭಡಿದಯರ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಮೊತುವು ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕವನುನ 
ಆಔರ್ಷಗಸುತುದರ. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿನಿಂಔದ ನಿಂತಯ ಭಡಿದ ಎಲಲ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳು ಆದಯರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಷರ ರಿಸಲಗಿಲ್ಲದಯೊ ಅಿಂತಹ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ರಿಣಭ ಬಿ ಯುವ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕವನುನ ಆಔರ್ಷಗಸುತುದರ. ಈ ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕವನುನ ದರೈನಿಂದಿನ ಫಕ್ತಿ ಲರಔಕದಲ್ಲ 
ಲರಔಕಸಔಲಖುತುದರ ಭತುು ಭರ್ಸಔ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಭಡಲಖುತುದರ. ವತಿಸದ ಮೊತುದ ಮೆ ಲ್ನ ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕ ('ಟು್ ಮೊತು' ಭತುು ವತಿರ್ಸದ 
ಮೊತುದ ನಡುವಿನ ವಮತಮಸ) ಸಿಂೂಣಗ ಮೊತುವನುನ ವತಿಸುವವಯರಗರ ಭುಿಂದುವರಿಮುತುದರ. 

18.11 ವತಿಸದ ಉಳಿದಿಯುವ 'ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ' ಮವುದರ  ಬಖವನುನ ಭುಿಂದಿನ ಭರ್ಸಔ ಸರ ಳಿಕ್ರಗಗಿ 'ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ ಫಕ್ತಿ' ಗರ ಷರ ರಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು 
ಮೆ ಲರ ವಿವರಿರ್ಸದಿಂತರ ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕವನುನ ಸರೊಿಂದುವುದು. 

18.12 'ಔನಿಷಠ ಮೊತುದ ಫಕ್ತಿ' ಅಥ ಈ ಮೊತುದ ಮವುದರ  ಬಖವನುನ 'ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔ'ದ ಮೊದಲ್ು ವತಿಸದಿದದಲ್ಲ, ಅನವಮಖುವಿಂತರ ತಡಗಿ 
ವತಿ ಶುಲ್ಕವನುನ ಸಹ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. ಈ ತಡದ ವತಿ ಶುಲ್ಕವನುನ ಶುಲ್ಕದ ರ ಳಟ್ಟ್ಮಲ್ಲ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಫದಲವಣರಗರ 
ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. ವತಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ಔನಿಷಠ ಮೊತು ಅಥ ಅದಯ ಬಖವು ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ವತಿ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ದಿನಿಂಔದ ನಿಂತಯ ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕವನುನ 
ಷಗಿಸುವುದನುನ ನಿಲ್ಲಸುತುದರ. 

18.13 ಕ್ಡಿಗನ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ಉಿಂಟಖುವ ಎಲಲ ವರ್ಹಟುಖಳು ವರ್ಹಟು ಶುಲ್ಕ ಭತುು ಫಡಿಡಮನುನ ಸರ್ಹರ್ಸಕ್ರೊಳುುತುರಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಧಗರಿರ್ಸದ 
ದಯದಲ್ಲ ಅೆಂಗ (ಅನವಯಿರ್ಸದಯರ). 

18.14 ಎಲಲ ವಿದರ ರ್ಶ ಔಯರನಿೀ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ಫಳಸುವ ವಿನಿಭಮ ದಯವನುನ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಧಗರಿಸುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮೆ ಲರ ಫಿಂಧಿಸಲ್ಡುತುದರ. 

18.15 ಟು್ ಫಕ್ತಿ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಮಿ ರಿದಯರ, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮನುನ ಮಿ ರಿದ ಟು್ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುಕ್ರಕ ಸರಚ್ುುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. ಈ ಶುಲ್ಕವನುನ 
ಶುಲ್ಕದ ರ ಳಟ್ಟ್ಮಲ್ಲ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಸೊಚ್ನರ ಇಲ್ಲದರ ಫದಲಖಲ್ು ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ ಭತುು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ 
ನಿಧಗರಿಸುವಿಂತಹ ದಯಖಳಲ್ಲ ಅನವಯಿಸುತುದರ. 

18.16 ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಅನವಮಖುವಿಂತಹ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಚರ್ಜಗಗಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖಳು ಭಡಿದ ಡಿ ಪಲ್್ ಖಳಿಗಗಿ, ಅವಯ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖ್ತರಗರ 
ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ದಗಿಸುವ ನಿದಿಗಷ್ ಷರ ರಖಳಿಗರ ವತಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 

18.17 ವಿ ಷ ಮಖ್ಮನಿರ್ಸದಿಂತರ 'ಇಿಂಧನ' ಭತುು 'ಯರೈಲರವ' ಭಚರಗಿಂಟ್ ಕ್ಮಟಖರಿ ಕ್ರೊ ರ್ (ಎಿಂರ್ಸರ್ಸ) ಅಡಿಮಲ್ಲ ವಗಿ ಗಔರಿಸಲದ ಭಚರಗಿಂಟ್ ಷಥನರಖಳಲ್ಲ 
ಭತಯ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ತಭಭ ಕ್ರ್ಗ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರೈಗರೊಳುುವ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಮೆ ಲರ ಇಿಂಧನ ಭತುು ಯರೈಲರವ ಸಚಗೆಂಗ ಭನನವನುನ ನಿ ಡಲಖುತುದರ. ಇದು 
ಎಲಲ ರಟರೊಯ ಲ್ ಿಂಪ್ ಖಳು, ಯರೈಲರವ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಕ್ೌಿಂಟರ ಖಳು ಭತುು ಬಯತಿ ಮ ಯರೈಲರವಮ ಅಧಿಔೃತ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಫುಕ್ತಿಿಂಗ್ ರಬ ಷರೈಟ್ ಅನುನ 
ಳಗರೊಿಂಡಿಯುತುದರ. ಭನನಕ್ರಕ ಅಹಗದ ಔನಿಷಠ ಭತುು ಖರಿಷಠ ವರ್ಹಟು ಮೊತುಖಳಿಗಗಿ ದಮವಿಟು್ ಸುಿಂಔದ ಅನುಫಿಂಧವನುನ ನರೊ ಡಿ ಭತುು 
ಡರಮಫಹುದದ ಖರಿಷಠ ಯಭಣದ ಭನನವನುನ ನರೊ ಡಿ. ವರ್ಹಟ್ಟನ ದಿನಿಂಔದ ನಿಂತಯ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಸರಚ್ುುವರಿ 
ಶುಲ್ಕ ಭನನ ಕ್ಣಿಸುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸಿಂೂಣಗ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಮೊತುವನುನ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಸರಚ್ುುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಭನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ನಭೊದಗಿ ಗರೊ ಚ್ರಿಸುತುದರ. ವಿ ಷ ಮಖ್ಮನಿರ್ಸದಿಂತರ ಮವುದರ  ಭಚರಗಿಂಟ್ ಷಥನರ ತನನ ಎಿಂಐಡಿ (ಭಚರಗಿಂಟ್ ಐಡಿ) ಮನುನ ಸರಿಮದ ಎಿಂರ್ಸರ್ಸ 
ಅಡಿಮಲ್ಲ ಭಮಪ್ ಭಡದಿದದಯರ, ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ಸರಚ್ುುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಭನನಕ್ರಕ ಅಹಗನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಫಗನ್, ಟಯಿಂಪ್ / ಫ ಸ್, ಪ್ತವಿಆರ 
ಗರೊ ಲ್ಡ ಭತುು ಪ್ತವಿಆರ ಲಟ್ಟನಿಂ / ಎಷರನಿಿಮ ಲಟ್ಟನಿಂ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳಲ್ಲ ಇಿಂಧನ ಸಚಗೆಂಗ ಭನನ ರೈರ್ಶಷ್ಾವು ಲ್ಬಮವಿಲ್ಲ. ಯರೈಲರವ ಸಚಗೆಂಗ 
ಭನನ ರೈರ್ಶಷ್ಾವು ಅಫಗನ್, ಪಚ್ೊಗನ್, ಫ ಸ್ / ಟಯಿಂಪ್ ಪ್ತವಿಆರ ಗರೊ ಲ್ಡ ಭತುು ಪ್ತವಿಆರ ಲಟ್ಟನಿಂ / ಎಷರನಿಿಮ ಲಟ್ಟನಿಂ ಭತುು ರ್ಸಲ್ಕ ಇನ್ ಷರೈರ 
ಲಟ್ಟನಿಂ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಲ್ಲ. 

18.18 ಯರೈಲರವ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಯದದದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಭನನ ಭಡಿದ ಸರಚ್ುುವರಿ ಶುಲ್ಕವನುನ ರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಅದನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಕ್ರ್ಗ 
ಖ್ತರಯಿಿಂದ ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲಖುತುದರ. 

18.19 ನಿ ವು ರ್ಹಿಂದಿನ ಬಿಲ್ ಮೊತುವನುನ ನಿಖದಿತ ದಿನಿಂಔದಿಂದು ಅಥ ಮೊದಲ್ು ವತಿಸದಿದದಯರ ದರೈನಿಂದಿನ ಸಿಂಚ್ಮದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ನಿಭಗರ ಫಡಿಡ 
ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ; ವರ್ಹಟ್ಟನ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಇತಮಥಗದ ದಿನಿಂಔದವಯರಗರ ಫಡಿಡ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. ನಿಭಭ ಕಚ್ುಗ, ಭಯುವತಿ ಭತುು ಫಳಕ್ರಮ 
ಭದರಿಖಳನುನ ಆಧರಿರ್ಸ ಫಡಿಡದಯಖಳು ನಿಮತಕ್ಲ್ಔಗಿ 3.5% ವಯರಗರ (42.0% ರ್ಷಗಔ) ಫದಲಖಫಹುದು / ಸರಚಿುಸಫಹುದು. ೂಣಗ ವತಿಮನುನ 
ನಿಖದಿತ ದಿನಿಂಔದ ನಿಂತಯ ಆದಯರ ಭುಿಂದಿನ ಸರ ಳಿಕ್ರ ದಿನಿಂಔದ ಮೊದಲ್ು ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದಯರ ಫಡಿಡಮನುನ ಸಹ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. ನಿ ವು ಬಖಶಃ ವತಿ 
ಭಡುತಿುದದಯರ ಆದಯರ ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔದ ಮೊದಲ್ು ಅಥ ಮೊದಲ್ು ನಿ ವು ಯಸುುತ ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ೂಣಗಗಿ ವತಿರ್ಸದದಯರ, ೂಣಗ 
ವತಿಮ ದಿನಿಂಔದವಯರಗರ ಯಸುುತ ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ಟು್ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುದ ಮೆ ಲರ ಫಡಿಡ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. ವಿಧಿರ್ಸದ ಫಡಿಡ ನಿಂತಯದ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ 
ಯತಿಪಲ್ಸುತುದರ. ಉದ. 20 ರ್ಜೊನ್ ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ಟು್ ಫಕ್ತಿ ₹ 5000. ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔ ರ್ಜುಲರೈ 8. ರ್ಜುಲರೈ 1 ಯಿಂದು ಭಡಿದ ₹ 5000 ವತಿ. 10 
ದಿನಖಳವಯರಗರ ₹ 5000 ಯ ಫಡಿಡಮನುನ ರ್ಜುಲರೈ 20 ಯ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. 

18.20 ಎಲಲ ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳು / ರ್ಹಿಂತರಗರದುಕ್ರೊಳುುವಿಕ್ರಖಳನುನ ವರ್ಹಟ್ಟನ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಇತಮಥಗದ ದಿನಿಂಔದವಯರಗರ ಅನವಮಖುವ ಫಡಿಡದಯಖಳಲ್ಲ 
ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. 

18.21 ಕ್ರೊಟಕ್ ಪಚ್ೊಗನ್ ಭತುು ಕ್ರೊಟಕ್ 811 # ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ಡುಗದಯಯು ಎಲಲ ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳಿಖೊ ಫಡಿಡಯರ್ಹತ ಅವಧಿಮನುನ 
ಆನಿಂದಿಸುತುಯರ. ಈ ಫಡಿಡಯರ್ಹತ ಅವಧಿಮು ನಖದು ರ್ಹಿಂಡರಮುವ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಯಯಿಂಬಖುತುದರ ಭತುು ನಿದಿಗಷ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದ ವತಿ 
ದಿನಿಂಔದಿಂದು ಕ್ರೊನರಗರೊಳುುತುದರ. ನಿದಿಗಷ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದ ವತಿ ಫಕ್ತಿ ದಿನಿಂಔದ ನಿಂತಯ ನಖದು ಫಕ್ತಿ ಫಕ್ತಿ ಇದದಯರ ಭತುು ವಮವಸಯದ 
ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಇದನುನ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ. 
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19. ಶುಲ್ಾಗಳ ವ್ೇಳಟಿ್ 
19.1 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಅನವಮಖುವ ಭತುು ಅವನು ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಶುಲ್ಕಖಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಯತರಮ ಔಗಿ 

ಹಷುಿಂತರಿಸಲಖುವ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ರಬ ಷರೈಟ್ ನಲ್ಲ ಯದರ್ಶಗಸಲಖುವ ಯಭುಕ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳಲ್ಲ (ಎಿಂಐಟ್ಟರ್ಸ) ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದಿಂತರ 
ಶುಲ್ಕಖಳ ರ ಳಟ್ಟ್ಮಲ್ಲ ನಿಖದಿಡಿಸಲಗಿದರ. 

19.2 ಶುಲ್ಕದ ರ ಳಟ್ಟ್ಮಲ್ಲ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಶುಲ್ಕಖಳು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಆವತಗಔ ರಿರ್ಶ ಲ್ನರಮ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಭಗಡಿಗರ 
ಳಟ್ಟ್ಯುತುರ. ಅಿಂತಹ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಶುಲ್ಕಖಳಲ್ಲನ ಮವುದರ  ಫದಲವಣರಮನುನ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ತಿಳಿಸಲಖುತುದರ. ಮವುದರ  
ಸರೊಸ ಶುಲ್ಕಖಳು ಅಥ ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ರಿಚ್ಯಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ಯಿದರಿರ್ಸದರ, ಏಕ್ರಿಂದಯರ ಇದು ಸೊಔುರಿಂದು ರಿಖಣಿಸಫಹುದು, 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸರಿಮದ ಭರ್ಹತಿಯಿಂದಿಗರ. 

20. ವಿೇಸದಿಂದ ಎಭಜ್ಹನಿಿ ಸ್ೇವ್ಗಳು 
ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ವಿ ಷ ಕ್ರ್ ಗಖಳಿಗರ ತುತುಗ ಷರ ರಖಳ ಸಿಂವಹನ ಭತುು ವಮವಷರಥಖಳನುನ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಷರ  ೂಯರೈಕ್ರದಯಯು 
ದಗಿಸುತುಯರ ಭತುು ವಿ ಷ ಇಿಂಟರ ನಮಷನಲ್ ನಿಿಂದ ವತಿಸಲಖುತುದರ. ಮವುದರ  ಭತುು ಎಲಲ ರೈದಮಕ್ತಿ ಮ, ಕ್ನೊನು ಅಥ ಇತಯ ಷರ ರಖಳ 
ರಚ್ುಕ್ರಕ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುತುನರ. ಸಸಮವನುನ ಉತುಭ ಯಮತನದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ದಗಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಸಭಮ, ದೊಯ 
ಅಥ ಸಥಳಖಳ ಸಭಷರಮಖಳಿಿಂದಗಿ ಲ್ಬಮವಿಲ್ಲದಿಯಫಹುದು. ವಿ ಷ ತೃತಿ ಮ ಷರ  ೂಯರೈಕ್ರದಯಯು ಸೊಚಿರ್ಸದ ಭತುು / ಅಥ ಗರೊತುುಡಿರ್ಸದ 
ರೈದಮಕ್ತಿ ಮ ಭತುು / ಅಥ ಕ್ನೊನು ವೃತಿುಯಯು ವಿ ಷ ತೃತಿ ಮ ಷರ  ೂಯರೈಕ್ರದಯಯ ನೌಔಯಯು ಅಥ ವಿ ಷದ ನೌಔಯಯು ಅಥ 
ಖುತಿುಗರದಯಯಲ್ಲ, ಆದದರಿಿಂದ ಅವಯು ಲ್ಬಮತರ ಫಳಕ್ರ, ಕ್ಮಗಖಳು, ಲರೊ ಖಳು ಅಥ ಮವುದರ  ರೈದಮಕ್ತಿ ಮ, ಕ್ನೊನು ಅಥ ಷರಿಗರ ಷರ ರಮ 
ಪಲ್ತಿಂಶಖಳು. ವಿವವದಮಿಂತ ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಮವುದರ  ವಖ್ರಮು ಅಿಂತಹ ಷರ ರಖಳ ವಮವಷರಥ ಅಥ ಫಳಕ್ರಗರ ಮವುದರ  
ರ್ಜಫದರಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

21. ಭಡಯನ್ೇ ವಯಕಿುಮ ವ್ೈರ್ಶಷ್ಾಗಳು ಭತ್ುು ಸ್ೇವ್ಗಳು 
21.1 ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ನಿ ಡುವ ಮವುದರ  ಅಥ ಎಲಲ ರೈರ್ಶಷ್ಾಖಳನುನ ಷರ ರಿಸಲ್ು / ಅಳಿಸಲ್ು / ತಿದುದಡಿ ಭಡುವ ಹಔಕನುನ 

ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. ಕ್ರ್ಗ ಸುತುಲ್ೊ ಯಚಯದ ರೈರ್ಶಷ್ಾಖಳನುನ ಷರ ರಿಸಲ್ು / ನಿಮಿಗಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಯಮತಿನಸುತುದರ. ಆದಖೊಮ, ಇವುಖಳು ಉತುಭ 
ಯಮತನದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಭತಯ ಇಯುತುರ ಭತುು ಈ ಯಚಯದ ರೈರ್ಶಷ್ಾಖಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ವಿದವನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ 
ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಯಿಂದು ರಿಖಣಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

21.2 ಕರಿ ದಿರ್ಸದ ಸಯಔು / ಡರದ ಷರ ರಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ರಿಮಯಿತಿಮನುನ ನಿ ಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರಲ್ವು ಮರಿಖಳರೄಿಂದಿಗರ ಿಂದು 
ವಮವಷರಥಮನುನ ತಲ್ುಫಹುದು. ಆದಖೊಮ, ಅಿಂತಹ ಮರಿಖಳರೄಿಂದಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರೊಿಂದಿಯಫಹುದದ ಮವುದರ  ವಿದಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ 
ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

21.3 ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ತಭಭ ಷರ ರಖಳನುನ ರಿಮಯಿತಿ ದಯದಲ್ಲ ನಿ ಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಷರ  ೂಯರೈಕ್ರದಯಯರೊಿಂದಿಗರ ಿಂದ 
ಭಡಿಕ್ರೊಳುಫಹುದು. ಫಮಿಂಕ್ ತಭಭ ಷರ ರಖಳ ಖುಣಭಟ್ದ ಫಗರಗ ಮವುದರ  ಯತಿನಿಧಮವನುನ ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ಷರ ರಮು 
ಕ್ರೊಯತರಯಿದದಯರ ಅಥ ಅತೃಪ್ತುಔಯಗಿದದಯರ ಅದು ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

21.4 ವಿತಯಣರ ವಿಳಿಂಫ, ವಿತಯಣರಮಖದಿಯುವುದು, ಸಯಔುಖಳನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸದಿಯುವುದು ಅಥ ಯರ್ಶ ದಿ ಷರ ರಿದಿಂತರ ಅಿಂತಹ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಖಳಿಿಂದ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಡರದ ಸಯಔುಖಳ ಕರಿ ದಿ ಅಥ ಷರ ರಖಳ ಸಯಔು ಖ್ತರಿ ಅಥ ಷರ ರಖಳಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ 
ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ದರೊ ಷಮುಔು ಸಯಔುಖಳು. 

22. ವತಿಮನುನ ನಿಯಕ್ರಿಸುವ ಸಭಥಯಹ 

ಕ್ನೊನಿನ ಯಕ್ಯ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ, ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ಯಕ್ತಿಯಯ, ಸಭನ್ೀ, ಆದರ ಶ, ತಡರಮಜ್ಞರ, ಭಯಣದಿಂಡನರ, ವಿಧಿಸುವಿಕ್ರ, ಹಔುಕದಯ, ಭರ್ಹತಿ 
ಅಥ ಸೊಚ್ನರಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದಯರ ಫಮಿಂಕ್ ಉತುಭ ನಿಂಬಿಕ್ರಯಿಿಂದ ನಿಂಫುತುದರ ಭತುು ಇದು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಷಭಥಮಗವನುನ ಅಥ 
ಮಯರೊಫಫಯ ಷಭಥಮಗವನುನ ಯರ್ಶನಸುತುದರ ನಿಿಂದ ಅಧಿಔೃತಗರೊಳಿಸುವುದು 

ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ, ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ವರ್ಹಟು ನಡರಸಲ್ು, ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥ ಅಿಂತಹ ಇತಯ ವಮಕ್ತಿುಗರ ಮವುದರ  
ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಯಿಲ್ಲದರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮ ಮವುದರ  ಬಖವನುನ ಡರಮಲ್ು ಅಥ ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು ಅನುಭತಿಸಲ್ು 
ನಿಯಔರಿಸಫಹುದು ಭತುು ಚರ ತರಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು ಅಖತಮದ ಮವುದರ  ಔಯಭಖಳನುನ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಫಹುದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಮೊತು 
(ಮವುದದಯೊ ಇದದಯರ). 

23. ಷೌಲ್ಬಮಖಳ ಷರ ಗಡರ ಭತುು ವಿತಡ್ವಲ್ 

23.1 ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ, ಸರಚಿುನ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು, ಇಡಿರ್ಸ-ಪ್ತಎಸ ಭತುು / ಅಥ ಇತಯ ಷಧನಖಳಿಗರ ಹಿಂಚಿಕ್ರಮ 
ನರಟ್ ವಕ್ ಗಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಅವನ ಅನುಔೊಲ್ಕ್ಕಗಿ ಭತುು ಫಳಕ್ರಗಗಿ ಲ್ಬಮಖುವಿಂತರ ಭಡಫಹುದು (ಇನುನ ಭುಿಂದರ ಇದನುನ "ಷಧನಖಳು" ಎಿಂದು 
ಔಯರಮಲಖುತುದರ). ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಧಗರಿರ್ಸದಿಂತರ ಈ ಷಧನಖಳಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಡರಸುವ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಎಲಲ 
ಶುಲ್ಕಖಳು, ಶುಲ್ಕಖಳು ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳ) ಗರ ಡರಬಿಟ್ ಭೊಲ್ಔ ಭಯುಡರಮಲಖುತುದರ. ಅಿಂತಹ ಹಿಂಚಿದ ನರಟ್ ವಕ್ ಗಖಳು ವಿಭಿನನ ಕ್ಮಗಖಳು, 
ಷರ  ಕ್ರೊಡುಗರಖಳು ಭತುು ವಿವಿಧ ಷರ ರಖಳಿಗರ ಭತುು / ಅಥ ಸಥಳಖಳಿಗರ ವಿಭಿನನ ಶುಲ್ಕಖಳನುನ ದಗಿಸಫಹುದು ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಅಥಗಭಡಿಕ್ರೊಳುುತುನರ ಭತುು ುತುನರ. 
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23.2 ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಮವುದರ  ಭುನೊೀಚ್ನರಯಿಲ್ಲದರ, ಎಟ್ಟಎಿಂನಲ್ಲ ಕ್ರ್ಗ ಭತುು / 
ಅಥ ಷರ ರಖಳನುನ ಫಳಸುವ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು, ನಿಲ್ಲಸಲ್ು, ಯದುದಗರೊಳಿಸಲ್ು, ಅಭನತುಗರೊಳಿಸಲ್ು ಅಥ ಅಿಂತಮಗರೊಳಿಸಲ್ು 
ಅಹಗಯಗಿಯಫರ ಔು. / ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳು) ನಲ್ಲ ಬಯತದ ಳಗರ / ಸರೊಯಗರ ಇಯುವ ಇತಯ ಷಧನಖಳು ಭತುು ಅಿಂತಹ ಅಭನತು ಅಥ 
ಭುಕ್ುಮದಿಿಂದ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ನಷ್ ಅಥ ಸನಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 
ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ರ್ಹಿಂತರಗರದುಕ್ರೊಳುುವುದು, ಸಥಗಿತಗರೊಳಿಸುವುದು, ಯದುದಗರೊಳಿಸುವುದು, ಅಭನತುಗರೊಳಿಸುವುದು ಅಥ ಭುಕ್ುಮಗರೊಳಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ 
ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ತಿಳಿಸುತುದರ. ತನನ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳ) ದಲ್ಲ ವರ್ಹಟು ನಡರಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗನ ಫಳಕ್ರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಫಮಿಂಕ್ 
ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ಫರ ಯರ ಮವುದರ  ಸಿಂಷರಥಮು ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಮವುದರ  ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರ ಅಥ ರ್ಜಫದರಿಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

23.3 ನಿವಗಹಣರ: ಷರ ರಖಳ ಲ್ಬಮತರಮ ಮೆ ಲರ ರಿಣಭ ಬಿ ಯುವಿಂತಹ ನಿವಗಹಣ ಕ್ರಲ್ಸದ ಭುಿಂಖಡ ಸೊಚ್ನರಮನುನ ಉತುಭ ಯಮತನದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ 
ನಿ ಡಲಖುತುದರಮದಯೊ, ಫಮಿಂಕ್ ಅದನುನ ಸಥಗಿತಗರೊಳಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಸರೊಿಂದಿದರಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರ ಇಲ್ಲದರ, ಎಟ್ಟಎಿಂ / ಇಡಿರ್ಸ ಅಥ ಇತಯ ರಿ ತಿಮ 
ಷಧನಖಳಿಗರ ಯರ ಶ ಅಥ ಎಲಲ ಅಥ ಮವುದರ  ಷರ ರಖಳನುನ ದಗಿಸುವುದು, ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ, ಫಮಿಂಕ್ ಅದನುನ ಭಡಫರ ಕ್ರಿಂದು 
ಬವಿರ್ಸದಯರ, ಡಿಕ್ರಮ ನಿವಗಹಣರಗಗಿ ಅಥ ಇನನವುದರ  ಕ್ಯಣಕ್ಕಗಿ. 

24. ವಿದ್್ೇರ್ಶ ವಿನಿಭಮ ಭಗಹಸಡಚಿಗಳು 
24.1 ಆರ ಬಿಐ ಭಖಗಸೊಚಿಖಳ ಯಕ್ಯ, ವಿನಿಭಮ ನಿಮಿಂತಯಣ ನಿಮಭಖಳ ಯಕ್ಯ ಅನುಭತಿಸಲದ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ ಕ್ರ್ ಗನ ಫಳಕ್ರಗಗಿ 

ಇನ್ ಯ್ಸೀ / ಬಿಲ್ ಖಳಿಂತಹ ಷಕ್ಷಾಚಿತಯ ಷಕ್ಷಾವನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸಲ್ಲಸಫರ ಕ್ಗಿಲ್ಲ, ಇದಯಲ್ಲ ಯನರ ಅನುಭತಿಸುವ ಮಿತಿಗಿಿಂತ ಔಡಿಮೆಯಿದದಯರ 
ಅಥ ಅದಯ ಸಭನ ಭತುು ರೈಭ ಪರ ರ್ಸ ವಿನಿಭಮ ನಿಮಿಂತಯಣ ನಿಮಭಖಳನುನ ೂಯರೈಸುತುದರ. 

24.2 ಆರ ಬಿಐ ಭಖಗಸೊಚಿಖಳ ಯಕ್ಯ, ವಿದರ ಶಖಳಿಗರ ಬರ ಟ್ಟ ನಿ ಡುಖ ಕ್ರ್ ಗನ ಫಳಕ್ರಮ ಖ್ತರಮು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮ 
ಅಹಗತರಖಳನುನ ಮಿ ರಿದಯರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಳರ್ಸದ ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮದ ಫಳಕ್ರಗರ ಷಕ್ಷಾಚಿತಯ ಷಕ್ಷಾವನುನ ದಗಿಸಫರ ಔು. ಈ ವಿಷಮವನುನ ವಿನಿಭಮ 
ನಿಮಿಂತಯಣ ವಿಬಖದ ಯದರ ರ್ಶಔ ಔಚರ ರಿಗರ ೂಣಗ ವಿವಯಖಳನುನ ನಿ ಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಧಿಕ್ಯವಿದರ. 

24.3     ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮ ನಿಮಭಖಳ ಯಕ್ಯ, ಯತಿ ವಿದರ ರ್ಶ ಔಯರನಿೀ ವರ್ಹಟ್ಟಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಸ ಪ್ ಟ್ಗ ಅನುನ ಅನುಮೊ ದಿಸುವ ಅಖತಮವಿಲ್ಲ, 
ಆದಖೊಮ, ನಿಮಭಖಳು ಫದಲಖಫರ ಕ್ದಯರ, ಅಿಂತಹ ಸರೊಸ ನಿಮಭಖಳನುನ ಲ್ಸುವುದು ತನನ ಏಕ್ರೈಔ ರ್ಜಫದರಿಮಗಿದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ. ಆದಖೊಮ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಯಗಿ ಮವುದರ  ದಕಲರಖಳನುನ ಬತಿಗ ಭಡಲ್ು ಅಥ ಸಲ್ಲಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ನಿಫಗಿಂಧವನುನ 
ಸರೊಿಂದಿಲ್ಲ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅದನುನ ಲ್ಸದ ಕ್ಯಣ ಮವುದರ  ರಿಣಭಖಳಿಗರ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

24.4 ಬಯತದಲ್ಲ ನರಲರರ್ಸಯುವ ವಮಕ್ತಿುಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ನಿ ಡುತುದರ. ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಸಲ್ಲರ್ಸದ ಅಜಿಗ ನಭೊನರಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿ ಡಿದ ಸರ ಳಿಕ್ರಖಳು / 
ಘೀೊ ಷಣರಖಳ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಫಮಿಂಕ್ ಅನಿರ್ಸ ಬಯತಿ ಮರಿಗರ ಭತಯ ಎನ್ ಆರ ಐ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ನಿ ಡುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ವಸತಿ 
ರ್ಸಥತಿಮಲ್ಲ ಫದಲವಣರ ಇದದಯರ, ಫಮಿಂಔನುನ ತಕ್ಷಣರ  ಅದಯ ಫಗರಗ ತಿಳಿಸುವುದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಔತಗವಮಗಿಯುತುದರ. 

25. ಹ್ಡಣ್ಗರಿಕ್ಮ ಹ್ಡಯಗಿಡುವಿಕ್ 
25.1 ನರ ಯಗಿ ಅಥ ಯರೊ ಕ್ಷಗಿ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ನಷ್ ಅಥ ಸನಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  

ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ: 

(i) ಪ್ತಎಿಂಇ ದಗಿರ್ಸದ ಸಯಔು ಅಥ ಷರ ರಖಳಲ್ಲ ಮವುದರ  ದರೊ ಷ; 

(ii) ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಗೌಯವಿಸಲ್ು ಅಥ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಫರ ಯರ ಮವುದರ  ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ ಪ್ತಎಿಂಇ ನಿಯಔರಿಸುವುದು; 

(iii)     ಕ್ರ್ಗ  ಸರೊ ಲ್ಡ ಸರೊಗಯತು ಡಿರ್ಸ ವರ್ಹಟು ಸೊಚ್ನರಖಳನುನರಿಣಭ ಬಿ ಯುವುದು, ಕ್ರ್ಗ  ಸರೊ ಲ್ಡ ನಗನಿಲ್ಗಕ್ಷಾ, ತು, ಅಯಭಣಿಔತರ, ದುಷೃತಮ, 
ವಿಂಚ್ನರ ಅಥ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಗರ ಕ್ರ್ಗಅನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಸುವಲ್ಲ ಕ್ರ್ಗ  ನಿಿಂದಗಿ; 

(iv) ಮಿಂತಯ / ಮಿಂತಿಯಔ ದರೊ ಷಖಳು / ರೈಪಲ್ಮಖಳು, ತಿಂತಿಯಔ ಸಥಗಿತ ಇತಮದಿಖಳಿಿಂದಗಿ ಪ್ತಎ / ಟಮಿಗನಲ್, ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನರಟ್ ವಕ್ಗ ಅಥ ಇತಯ 
ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನರಟ್ ವಕ್ ಗನ ಕ್ಮಗನಿವಗರ್ಹಸದ / ಅಸಭಗಔ ಕ್ಮಗ; 

(v) ಫಮಿಂಕ್ ನ ಭುಕದ ಮೆ ಲರ ಉಫುಫ ಭುಗಿಮುವ ದಿನಿಂಔದ ಮೊದಲ್ು ಕ್ರ್ ಗನ ಶಯಣಖತಿಮನುನ ಫರ ಡಿಕ್ರಯಿಡುವ ಭತುು ಸಿಂಖಯರ್ಹಸುವ ಹಕ್ತಿಕನ 
ಮಮಭ, ಅಿಂತಹ ಫರ ಡಿಕ್ರ ಭತುು ಶಯಣಖತಿ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಅಥ / ಅಥ ಕರಿ ದಿರ್ಸದ ಅಥ ಅಥ ನರ ಭಔಗರೊಿಂಡ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಯಿಿಂದ 
ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ ಮವುದರ  ಎಟ್ಟಎಿಂ / ಇಡಿರ್ಸ ಮಿಂತಯದ ಭೊಲ್ಔ; 

(vi) ಮವುದರ  ಕ್ರ್ಗ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮನುನ ಅಿಂತಮಗರೊಳಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಭಡುವ ಮಮಭ; 

(vii)     ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಭಯು ಷವಧಿ ನಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುುವುದುಭತುು / ಅಥ, ಅದನುನ ರ್ಹಿಂದಿಯುಗಿಸಲ್ು ಮವುದರ  ವಿನಿಂತಿ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಅಥ 
ವಶಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುುವಿಕ್ರಮನುನ ಗೌಯವಿಸಲ್ು ಅಥ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಮವುದರ  ಪ್ತಎಿಂಇ ಅಥ ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್  ಡಿಮವನುನನಿಯಔರಿಸುವುದರಿಿಂದ ಉಿಂಟಗಿದರ 
ಎಿಂದು ಸರ ಳಲದ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಕ್ರಯಡಿಟ್  ರ್ಸಥತಿ ಭತುು ಖ್ಮತಿಗರ ಮವುದರ  ಗಮಗಿದರ ಕ್ಡನಗಲ್ಲ ಭಡಿದ ಎಲಲ ಅಥ ಮವುದರ  ಕರಿ ದಿಖಳು 
ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಗೌಯವಿಸಲ್ು ಅಥ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಮವುದರ  ಷರ ಷಥನರ / ಮೆ ಲ್ ಆಡಗರ  ಷಥಗನರಮನುನ ನಿಯಔರಿಸುವುದು; 

(viii) ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಸರೊಯಡಿಸಲದ ಆರ ಬಿಐ ಭಖಗಸೊಚಿಖಳ ಯಕ್ಯ ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮ ಅಹಗತರಮನುನ ಮಿ ರಿದ ಕ್ಯಣ ಶುಲ್ಕದ ಔುರ್ಸತ, ಅಥ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಅಹಗತರಮನುನ ಮಿ ರಿದ ಫಗರಗ ಫಮಿಂಕ್ ಅರಿತುಕ್ರೊಳುುವುದು; 

(ix) ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ ಅದಯ ಏಜರಿಂಟಯು ಅಥ ಯತಿನಿಧಿಖಳು ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ವಿವಯಖಳಲ್ಲ ಮವುದರ  ತು ಮಖ್ಮನ, ತಗಿ ನಿಯೊಣರ, 
ದರೊ ಷ ಅಥ ಲರೊ ; 
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(x) ಮವುದರ  ಸಿಂವಹನ ಅಥ ಇತಯ ಸಲ್ಔಯಣರಖಳ ಅಸಭಗಔ ಕ್ಮಗದಿಿಂದಗಿ ಮವುದರ  ಎಟ್ಟಎಿಂನಲ್ಲ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಹಣವನುನ ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು 
ಷಧಮಖುವುದಿಲ್ಲ; 

(xi) ಎಟ್ಟಎಿಂ / ಪ್ತಎಿಂಇನಲ್ಲ ಮವುದರ  ಕ್ಯಣದಿಿಂದ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟ್ಟನ ಔುರ್ಸತ 

25.2 ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ರ್ಜಫದರಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ವಮವಷರಥಖಳು ಅಥ ಸಲ್ಔಯಣರಖಳ ರೈಪಲ್ಮಕ್ರಕ ಕ್ಯಣದ ಅಥ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ 
ಮೆ ಲರ ಫಮಿಂಕ್ ಅವಲ್ಿಂಬಿರ್ಸಯುವ ಕ್ಯಣದಿಿಂದಗಿ ಮವುದರ  ಷರ  ರೈಪಲ್ಮಖಳು ಅಥ ಅಡರತಡರಖಳಿಗರ (ದತುಿಂಶದ ನಷ್ವನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ 
ಆದಯರ ಅವುಖಳಿಗರ ರ್ಸ ಮಿತಗಿಲ್ಲ) ಮವುದರ  ನಷ್ ಅಥ ಸನಿಗರ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಉತನನಖಳು ಅಥ ಯಸಯ ಅವಲ್ಿಂಫನರಖಳು 
ವಿದುಮತ್ ಅಥ ದೊಯಸಿಂಔಗ ಷರ ರಿದಿಂತರ ರ್ಸ ಮಿತಗಿಲ್ಲ. ದರ ವಯ ಕ್ಯಿದರಖಳು, ಖಲ್ಬರಖಳು, ನಖರಿಔ ಖದದಲ್ಖಳು, ದಿಂಗರಖಳು, ಮುದಧಖಳು ಅಥ 
ಅದಯ ನಿಮಿಂತಯಣ ಮಿ ರಿದ ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಖಳಿಿಂದ ಅಥ ಮವುದರ  ಷರಿೈಕ್ ಅಥ ಬಿ ಖಭುದರಯಖಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಖುವ ರಿಣಭಖಳಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ 
ಮವುದರ  ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರ ಅಥ ರ್ಜಫದರಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

25.3 ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನಿಮಿಂತಯಣ ಮಿ ರಿದ ಕ್ಯಣಖಳಿಿಂದಗಿ ಅಿಂತಹ ರೈಪಲ್ಮ ಉಿಂಟದಖ, ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಅನುಸರಿಸಲ್ು ಮವುದರ  
ರೈಪಲ್ಮದ ಕ್ಯಣದಿಿಂದ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಗರಗ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ನಷ್ ಅಥ ಸನಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ನಿಟ್ಟ್ನಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ 
ಅಭಿಯಮವು ಅಿಂತಿಭಗಿದರ. 

25.4 ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮಕ್ಕಗಿ ಅಜಿಗ ಸಲ್ಲಸುವ ಭತುು ಡರಮುವ ಭೊಲ್ಔ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿವಗರ್ಹಸುವ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ನಡರಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಎಕ್ೀ ರಯಸ ಅಧಿಕ್ಯವನುನ ನಿ ಡುತುದರ. ಪ್ತನ್ ಭೊಲ್ಔ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ಭಡಿದ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಸತಮಸತಮತರಮನುನ ರಿರ್ಶ ಲ್ಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ 
ಮವುದರ  ಫಧಮತರಯಿಲ್ಲ. 

25.5 ಮವುದರ  ಹಔುಕ ಆದಮ, ಹೊಡಿಕ್ರ, ಉತದನರ, ಸದಬವನರ, ಲಬ, ವಮವಸಯದ ಅಡಚ್ಣರ ಅಥ ಮವುದರ  ನಷ್ವನುನ ಆಧರಿರ್ಸದರಯ ಎಿಂದು 
ಲರಕ್ತಿಕಸದರ ನರ ಯ, ಯರೊ ಕ್ಷ, ಯಸಿಂಗಿಔ, ರಿಣಭಕ್ರಿ ಭತುು ಮವುದರ  ನಷ್ಖಳಿಗರ ಅಥ ಸನಿಖಳಿಗರ ಮವುದರ  ಸಿಂದಬಗಖಳಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ 
ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮವುದರ  ತಯ ಅಥ ಸವಬವದ ಮವುದರ  ನಷ್ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥ ಇನನವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಯಿಿಂದ 
ಉಳಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡಿಯಲ್. 

25.6 ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಯಗಿ ಕ್ಮಗನಿವಗರ್ಹಸುವ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಯಿಿಂದ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಫಕ್ತಿ ಹಣವನುನ 
ಇತಮಥಗಡಿಸುವ ಫರ ಡಿಕ್ರ ಅಥ ಹಔುಕ ಡರದಯರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ ಭತುು ಅಿಂತಹ ಫರ ಡಿಕ್ರ ಅಥ ಹಔುಕ ಿಂದು ಕ್ಮಗವಲ್ಲ ಎಿಂದು 
ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುಯರ ಭನಸನಿ ಅಥ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ತಯಕ್ರಕ ೂಗಖಯಹ ಪ್ತ ಡಿತ ಅಥ ಯತಿಬಿಿಂಬಿಸುವ ಕ್ತಿಯಯ ಭತುು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಈ ವಿಷಮದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಭತುು ಅದಯ ನೌಔಯಯು ಭತುು ಎಲಲ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಖಳ ಅಧಿಕ್ರಿಖಳನುನ ಸಿಂೂಣಗಗರೊಳಿಸುತುನರ. 

26. ಕ್ಡೇಟಕ್ ಭರ್ಹೇಂದ್ರ ಫಯಂಕ್ ರಿವರ್ಡ್ಿಹ ಪ್ರೇಗರಂ 

ಕ್ರ್ಗ ಯಕ್ಯವನುನ ಅವಲ್ಿಂಬಿರ್ಸ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವರಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ರಿರ್ಗ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ (ಖಳನುನ) ("ಪ್ಯ ಗಯಿಂ") ನಿ ಡಫಹುದು. ಈ ಕ್ಮಗಔಯಭವು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ ಸಯಔು ಭತುು ಷರ ರಖಳ ದರ ರ್ಶ ಮ / ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ಕರಿ ದಿಮ ಭೊಲ್ಔ ತನನ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ ಭನಮ ಶುಲ್ಕಖಳ 
ಮೆ ಲರ ಯತಿಪಲ್ ಅಿಂಔಖಳನುನ ಖಳಿಸಲ್ು ಅನುವು ಭಡಿಕ್ರೊಡುತುದರ ಭತುು ಕ್ಮಗಔಯಭದ ಉದರದ ಶಕ್ಕಗಿ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಿಂದ ಷರ ರಿಸಫಹುದದ 
ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕಖಳು. . ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ಸರಚ್ುುವರಿ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳಿಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ, ಅದನುನ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಯತರಮ ಔಗಿ 
ತಿಳಿಸಲಖುತುದರ. 

27. ನಷ್ರಿಹಯ 

27.1 ಕ್ಡುಗದಯನು ಫಮಿಂಕ್, ಅದಯ ಗಯಹಔಯು ಅಥ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮು ಅನುಬವಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ನಷ್ ಅಥ ಸನಿ ಭತುು ಕಚ್ುಗಖಳ ವಿಯುದಧ 
ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮು ತಿಂದ ಮವುದರ  ಹಔುಕ ಅಥ ಔಯಭಖಳ ವಿಯುದಧ ಫಮಿಂಔನುನ 
ಸನಿಗರೊಳಗಖುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ರ್ಹಡಿದಿಟು್ಕ್ರೊಳುಫರ ಔು ( ಖಳು) ಅಥ ಅವಯ ಮವುದರ  ಏಜರಿಂಟಯು, ಉದರೊಮ ಗಿಖಳು ಭತುು ಸಹವತಿಗಖಳು. 

27.2 ಎಲಲ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಖಳು, ನಷ್ಖಳು, ಸನಿಖಳು ಭತುು ಕಚ್ುಗಖಳಿಗಗಿ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ನಷ್ವನುನಿಂಟುಭಡಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ, ಇದಯ 
ರಿಣಭಗಿ ಫಮಿಂಕ್ ನರ ಯಗಿ ಅಥ ಯರೊ ಕ್ಷಗಿ ಉಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫಹುದು ಅಥ ಅನುಬವಿಸಫಹುದು: 

(I) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ನಿಲ್ಗಕ್ಷಾ / ತು ಅಥ ತಗಿ ನಿಯೊಪ್ತಸುವುದು ಅಥ ದುಷೃತಮ 

(ii) ಬಿಯ ಚನ್ಗ - ಕ್ರ್ಗ ಭತುು ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ನಿಮಭಖಳು / ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಅನುಸಯಣರ 
(iii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥ ಅವನ ನೌಔಯಯು / ಏಜರಿಂಟಯು ಭಡುವ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟ್ಟಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ವಿಂಚ್ನರ ಅಥ ಅಯಭಣಿಔತರ 

(iv) ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು / ಇಡಿರ್ಸ ಭತುು ಅಿಂತಹುದರ  ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಟಮಿಗನಲ್ಗಳು ಅಥ ಕ್ಮಗಚ್ಯಣರಮಲ್ಲಯುಖ ಸಿಂಬವಿಸಫಹುದದ ಮಿಂತಯಖಳು ಭತುು 
ದರೊ ಷಖಳು; ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಮಿಂತಯ / ಮಿಂತಿಯಔ ದರೊ ಷಖಳು / ರೈಪಲ್ಮಖಳಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ನಷ್ವನುನಿಂಟುಭಡಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ. 

27.3 ಆರ ಬಿಐನ ವಿನಿಭಮ ನಿಮಿಂತಯಣ ನಿಮಭಖಳು ಅಥ ಅನವಮಖುವ ಮವುದರ  ಕ್ನೊನುಖಳು, ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ನಿಫಿಂಧನರಖಳನುನ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಲ್ಸದ ಕ್ಯಣ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ಭತುು ಎಲಲ ರಿಣಭಖಳಿಿಂದ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಔನುನ ಸನಿಗರೊಳಗಖುವುದಿಲ್ಲ 
ಭತುು ರ್ಹಡಿದಿಟು್ಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. 

27.4 ಕ್ರ್ಗ ದಗಿಸುವಲ್ಲನ ಮವುದರ  ರೈಪಲ್ಮಕ್ರಕ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನಿಮಿಂತಯಣಕ್ರಕ ಮಿ ರಿದ ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಕ್ಕಗಿ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳನುನ 
ಅನುಸರಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಕ್ರ್ ಗನ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಫಮಿಂಕ್ ದಗಿಸುವುದನುನ ರಿಖಣಿರ್ಸ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಈ ಭೊಲ್ಔ ಎಲಲ ಔಯಭಖಳು, ಹಔುಕಖಳು, ಫರ ಡಿಕ್ರಖಳು, ನಡವಳಿಖಳು, ನಷ್ಖಳು, ಸನಿಖಳು, ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಗಮ, ರಚ್ುಖಳು, ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು 
ರಚ್ುಖಳಿಿಂದ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ನಷ್ವನುನಿಂಟುಭಡಲ್ು ಭತುು ನಷ್ವನುನಿಂಟುಭಡಲ್ು ುತುಯರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಸರ ಳಲದ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ 
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ದಗಿಸುವುದರಿಿಂದ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ಉತುಭ ನಿಂಬಿಕ್ರಯಿಿಂದ ವತಿಗಸುವ ಕ್ಯಣದಿಿಂದಗಿ ಅಥ ಮವುದರ  ಕ್ಯಣದಿಿಂದಗಿ ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  
ಸಭಮದಲ್ಲ ಉಿಂಟಖಫಹುದು, ಉಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫಹುದು, ಅನುಬವಿಸಫಹುದು ಅಥ ಉಿಂಟಖಫಹುದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಸೊಚ್ನರಖಳ ಮೆ ಯರಗರ ಔಯಭ 
ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲ್ು ನಿಯಔರಿಸುವುದು ಅಥ ಬಿಟು್ಬಿಡುವುದು. 

27.5 ಕ್ರ್ ಗನ ನಷ್ ಅಥ ದುಯುಯ ಖದಿಿಂದಗಿ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರ (ನಖರಿಔ ಅಥ ಅಯಧ), ನಷ್, ರಚ್ು, ರಚ್ುಖಳು ಅಥ 
ಸನಿಖಳಿಗರ ವಿಯುದಧಗಿ ಫಮಿಂಔನುನ ಸಿಂೂಣಗಗಿ ನಷ್ಗರೊಳಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ, ಅದು ಔಳರದುಸರೊ ದಖ ಭತುು ವಯದಿ ಭಡದಿದದಲ್ಲ 
ಫಮಿಂಕ್. ಲಸ್ / ಷರೊ್ ಲ್ನ್ ಕ್ರ್ಗ ವಯದಿಮದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ ಭತುು ಲಸ್ / ಷರೊ್ ಲ್ನ್ 
ಕ್ರ್ ಗನಿಿಂದ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ನಖರಿಔ ಅಥ ಕ್ತಿಯಮಿನಲ್ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರ, ರಚ್ು, ರಚ್ುಖಳು ಅಥ ಸನಿಖಳಿಗರ ವಿಯುದಧಗಿ ಫಮಿಂಔನುನ 
ಸಿಂೂಣಗಗಿ ನಷ್ಗರೊಳಿಸಲ್ು ುತುನರ. 
 

28. ನಿಣಹಮ 

28.1 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ಲ್ಖಿತ ವಿನಿಂತಿಮ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ 
ಕ್ರ ಿಂದಯಕ್ರಕ ಔಯರ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಎಲಲ ಷೌಲ್ಬಮಖಳು ಭತುು ಯಯ ರ್ಜನಖಳನುನ ಅಿಂತಮಗರೊಳಿಸುವ ವಿನಿಂತಿಯಿಂದಿಗರ 
ಆಯಕ ಭಡಫಹುದು. ಆದಖೊಮ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿದದಯರ ಭುಕ್ುಮದ ಕ್ರೊ ರಿಕ್ರಮನುನ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 
ಭುಕ್ುಮಕ್ಕಗಿ ವಿನಿಂತಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ / ಅವಳ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಎಲಲ ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ವತಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 

28.2 ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯನು ಫಮಿಂಔನುನ ಲ್ಖಿತಗಿ ಅಥ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯದ ಭೊಲ್ಔ ತಿಳಿಸುವ ಭೊಲ್ಔ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳ) 

ಫಳಕ್ರಮನುನ ಯದುದಗರೊಳಿಸಫಹುದು, ಆದಯರ ಅದರ ನರ  ಇದದಯೊ, ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯನು ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳು / ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ ಆರ್-

ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರ. 

28.3 ಕ್ರ್ಗ ಯದದತಿ /ಭುಕ್ುಮದ ನಿಂತಯ, ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ಡಗನುನ ಔಣಿ ಗಮ ಟ್ಟ್ಮ ಉದದಔೊಕ ಔಣಿ ಗಮಗಿ ಔತುರಿರ್ಸ ಅದನುನ ನಶಭಡಲ್ು 
ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ. 

28.4 ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ತಕ್ಷಣರ  ಸಥಗಿತಗರೊಳಿಸಫಹುದು ಅಥ ಅಿಂತಮಗರೊಳಿಸಫಹುದು 
ಅಥ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಮವುದರ  ಭುನೊೀಚ್ನರಯಿಲ್ಲದರ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಫಹುದು ಅಥ ವಮವಸಯ ಅಥ 
ಬದಯತ ಕ್ಯಣಖಳಿಗಗಿ ಫಮಿಂಕ್ ಸಭಿಂರ್ಜಸಗಿ ನಿಂಬಿದಯರ. ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಭುಕ್ುಮಗರೊಳಿರ್ಸದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಫಕ್ತಿ 
ಇಯುವ ಎಲಲ ಮೊತುಖಳು (ಶುಲ್ಕಖಳು ಅಥ ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳು ಇನೊನ ಡರಬಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ) ಷರ ರಿದಿಂತರ ಭತುು ತಕ್ಷಣರ  ವತಿಸಲಖುವುದು. ಅಿಂತಹ 
ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ದಕಲರಖಳ ಯಕ್ಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ / ಪ್ತನ್ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ಯಬವಿತದ ಎಲಲ ರ್ಹಿಂಡರಮುವಿಕ್ರ / ವಗಗವಣರಖಳಿಗರ ಕ್ರ್ಗ 
ಖ್ತರಮನುನ ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಎಕ್ೀ ರಯಸ ಅಧಿಕ್ಯವನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ, ಅದು ನಿಣಗಮಔ ಭತುು ಜರೊತರಗಿಯುತುದರ. 

28.5 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಉದರೊಮ ಖ / ವೃತಿು ಅಥ ವಿಳಸವನುನ ಫದಲಯಿರ್ಸದಯರ ಅಥ ಅವಯ ಯಸುುತ ಪ್ ರ್ಸ್ಿಂಗ್ ನಿಿಂದ ವಗಗವಣರಗರೊಿಂಡಯರ ಅಥ 
ಆಮ ಸಿಂಫಳ ಖ್ತರ / ಭುಕಮ ಫಮಿಂಕ್ ಖ್ತರ ಇತಮದಿಖಳನುನ ಫದಲಯಿಸುವ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ (ಿಂದು ರ ಳರ), ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ 
ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ನಿಲ್ಲಸುವ ಹಔುಕ. ಮೆಭ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮನುನ ಯದುದಗರೊಳಿರ್ಸದಖ / ಭುಚಿುದ ನಿಂತಯ ಭತುು ಕ್ರ್ಗ ಷ್ಾಿಂರ್ ನ ಸವಲ್ತುುಖಳನುನ 
(ಎಲಲ ಯಯ ರ್ಜನಖಳು ಭತುು ಷರ ರಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ) ರ್ಹಿಂತರಗರದುಕ್ರೊಿಂಡಯರ, ಅದನುನ ಭಯುಷಥಪ್ತಸುವುದು ಸವಮಿಂಚಲ್ತವಲ್ಲ ಭತುು ಅದು 
ಕ್ರ ವಲ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ನಡರಮುತುದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿದಿಗಷ್ಗಿ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ. ಈ ಿಂದಕ್ರಕ ಕ್ರ್ಗ ಯದುದ / ಭುಕ್ುಮದ 
ಮೆ ಲರ (ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಕ್ಕಗಿ), ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ: 

(i) ಕ್ರ್ಗ ಫಳಸಫಯದು; 

(ii) ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಆಮಷಕಿಂತಿ ಮ ಟ್ಟ್ಮ ಉದದಔೊಕ ಅಡಡಕ್ರಕಔತುರಿರ್ಸ ನಶಡಿಸಫರ ಔು; 

(iii) ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳಿಗರ ಅನುಖುಣಗಿ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ವತಿ ಭಡಫರ ಔು 

28.6 ಅಿಂತಹ ಭುಕ್ುಮವನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಫಮಿಂಕ್ ನಿ ಡಿದ ಎಲಲ ಷೌಲ್ಬಮಖಳ ಭುಕ್ುಮರಿಂದು ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ. ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ 
ನಶಡಿಸಲಗಿದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರ ಳಿಕ್ರೊಿಂಡ ನಿಂತಯ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಶುಲ್ಕಖಳು ಉಿಂಟದಯರ, ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಸಿಂೂಣಗಗಿ ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ, ಅದು ದುಯುಯ ಖದ ಪಲ್ತಿಂಶವ  ಅಥ ಇಲ್ಲವ  ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರಯ  ಇಲ್ಲವ  
ಕ್ರ್ಗ ನಶದ ಫಗರಗ ತಿಳಿಸಲಗಿದರ. 

29. ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಷಯತ್ುುಗಳಲಯನ ಫದಲ್ತ್ವಣ್ಗಳು 
29.1 ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ನಿ ಡಲಖುವ ನಿ ತಿಖಳು, ರೈರ್ಶಷ್ಾಖಳು ಭತುು ಯಯ ರ್ಜನಖಳನುನ ರಿಷಕರಿಸುವ ಭತುು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳನುನ 

ಫದಲಯಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ ಭತುು ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಫದಲವಣರಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸೊಔುರಿಂದು ಬವಿಸುವ ರಿ ತಿಮಲ್ಲ 
ತಿಳಿಸಫಹುದು. ಮವುದರ  ಭಗಡು ರಿಣಭ ಬಿ ಯುವ ದಿನಿಂಔದ ಮೊದಲ್ು ಕ್ರ್ಗ ಯದುದಗರೊಳುದ ಸರೊಯತು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಿಂತಹ 
ಫದಲವಣರಖಳಿಗರ ಫದಧನಗಿಯುತುನರ. 

29.2 ಕ್ರಳಗರ ಟ್ಟ್ ಭಡಲದ ಉದರದ ಶಖಳು / ಕ್ಯಣಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ (ಆದಯರ ರ್ಸ ಮಿತಗಿಲ್ಲ) ಫಮಿಂಕ್ ಫದಲವಣರಖಳನುನ ಭಡಫಹುದು: 

(i) ಕ್ರ್ಗ ಭತುು ಪ್ತನ್ ಫಳಕ್ರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಶುಲ್ಕಖಳು, ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕಖಳು, ತರರಿಗರಖಳು ಅಥ ಶುಲ್ಕಖಳು ಅಥ ಆರ್-ಆನ್ ಅಥ ಫದಲ್ ಕ್ರ್ ಗನ 
ಫಳಕ್ರಮನುನ ವಿಧಿರ್ಸ ಅಥ ಸರಚಿುರ್ಸ. 

(ii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ ಗನರೊಿಂದಿಗಿನ ವರ್ಹಟ್ಟಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ನಷ್ಖಳಿಗರ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮನುನ ಸರಚಿುರ್ಸ. 
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(iii) ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಅನವಮಖುವ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಅಥ ನಖದು ಮಿತಿಖಳನುನ ಸರೊಿಂದಿರ್ಸ. 

(iv) ಕ್ರ್ಗ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ಫಳಸುವ ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ರ್ಸಸ್ಮ್ ಅಥ ಸಲ್ಔಯಣರಖಳ ಸುಯಕ್ಷತರಮನುನ ಕ್ಡಿಕ್ರೊಳುಲ್ು ಅಥ ುನಃಷಥಪ್ತಸಲ್ು ಅಿಂತಹ 
ಫದಲವಣರಮ ಅಖತಮವಿದದಯರ ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ಭುನೊೀಚ್ನರಯಿಲ್ಲದರ ಫದಲವಣರ ಭಡಫಹುದು. ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸುವಿಕ್ರಮು ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ರ್ಸಸ್ಮ್ 
ಅಥ ಸಲ್ಔಯಣರಖಳ ಸುಯಕ್ಷತರಗರ ಧಕ್ರಕ ತಯದಿದದಯರ ಅಿಂತಹ ಫದಲವಣರಮನುನ ಭಡಿದಯರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ತಿಳಿಸಲಖುತುದರ. 

29.3 ಇವುಖಳ ಅಧಿಸೊಚ್ನರ ಭತುು ಇತಯ ಮವುದರ  ಫದಲವಣರಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ರೈಮಕ್ತಿುಔಗಿ ತಲ್ುಪ್ತಸುವ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಅದನುನ ಅವಯ 
ಇತಿು ಚಿನ ಮೆ ಲ್ಿಂಗ್ ವಿಳಸಕ್ರಕ ಪ್ ಸ್ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ನರೊ ಿಂದಯಿತ / ಯರಕ್ರ್ಗ ಭಡಿದ ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್-ಮೆ ಲ್ ಭೊಲ್ಔ 
ಫಮಿಂಕ್ ನಿ ಡಫಹುದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ವಿಳಸಕ್ರಕ ಮವುದರ  ಫದಲವಣರಮ ಫಗರಗ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಸೊಚಿಸಫರ ಔು. ಅಿಂತಹ ಕ್ರೊನರಮ ಅಧಿಸೊಚಿತ 
ಮೆ ಲ್ಿಂಗ್ ವಿಳಸ ಅಥ ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್-ಮೆ ಲರಗ ಪ್ ಸ್ ಭಡುವ ುಯರ ಅಧಿಸೊಚ್ನರಮನುನ ಪ್ ಸ್ ಭೊಲ್ಔ ಸರಿಮದ ಸಭಮದಲ್ಲ 
ತಲ್ುಪ್ತಸಫರ ಕ್ದ ಸಭಮದಲ್ಲ ಅಧಿಸೊಚ್ನರಮ ನಿಣಗಮಔ ುಯರಮಗಿಯುತುದರ. ಎಟ್ಟಎಿಂ / ವಖ್ರ / ಔಚರ ರಿಮ ಷರೈಟ್ ನ ಸಮಿ  ಅಥ ಳಗರ 
ಅಥ ತಿಯಕ್ ಜರ್ಹ ಯತಿನ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಭರ್ಸಔ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಅಥ ಿಂದು ಸಿಂದರ ಶದ ಭೊಲ್ಔ ನರೊ ಟ್ಟಸ ಅನುನ ಯದರ್ಶಗಸುವ ಭೊಲ್ಔ 
ಫಮಿಂಕ್ ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಫದಲವಣರಮ ಸೊಚ್ನರಮನುನ ಸಹ ನಿ ಡಫಹುದು. ಅದಯ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ರಬ ಷರೈಟ್ (www.kotak.com). 

29.4 ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಎ) ಈ ರ್ಹಿಂದರ ಭಡಿದ ಮವುದರ  ಯಷುಖಳು, ಯತಿನಿಧಮಖಳು, ತಿಳುವಳಿಕ್ರಖಳು ಭತುು ಿಂದಖಳು, 
ವಮಔುಡಿಸುವ ಅಥ ಸೊಚಿಸುವ, ಭೌಖಿಔ ಅಥ ಲ್ಖಿತ ಭತುು ಬಿ) ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಷಭನಮ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಭತುು ಖ್ತರಖಳು ಭತುು 
ಷರ ರಖಳ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಮವುದರ  ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಇತಯ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಇಲ್ಲದಿದದಯರ ಅನವಮಖುತುರ. ಆದಖೊಮ, ಸಿಂಗಷಗದ 
ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮಕ್ಕಗಿ ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಷೌಲ್ಬಮದ ಅಡಿಮಲ್ಲ ನಡರಮುವ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ 
ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಮೆ ಲ್ುಗರೈ ಷಧಿಸುತುರ. 

30.       ಫರ್ಹಯಂಗಡಿಸುವುದು 
30.1 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ / ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಿಂದ ಭತುು / ಅಥ ಇನನವುದರ  ಿಂದಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಅಥ ೂವಗನಿಯ ಜಿತಗಿ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 

ರಿರ್ಶ ಲ್ನರ ಅಥ ಉಲರಲ ಕ ರಿರ್ಶ ಲ್ನರ, ಅದಯ ರ್ಹತಸಕ್ತಿುಖಳ ಯಕ್ಷಣರ ಇತಮದಿಖಳ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಈ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ 
ಸಷ್ಗಿ ಅಧಿಕ್ಯ ನಿ ಡುತುಯರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ, ಬಯತಿ ಮ ರಿಸರ್ವಗ ಫಮಿಂಕ್, ಆದಮ ತರರಿಗರ ಯಧಿಕ್ಯಖಳು, ನಮಮಭಿಂಡಳಿಖಳು, 
ನಮಮಲ್ಮಖಳು, ನಮಮಿಂಖ ಸಿಂಷರಥಖಳು, ಇತಯ ಫಮಿಂಔುಖಳು, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಫೊಮಯರೊ , ಹಣಕ್ಸು ಸಿಂಷರಥಖಳು ಅಥ ಮವುದರ  ಇತಯ ಭೊಯನರ  
ವಮಕ್ತಿುಗರ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸುವ ಭನದಿಂಡಖಳಿಗರ ಅನುಖುಣಗಿ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಭತುು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಭರ್ಹತಿ ಔಿಂನಿಖಳ (ನಿಮಿಂತಯಣ) ಕ್ಯದ, 2005 ಯ ಯಕ್ಯ. 

30.2 ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಜಿಗಮಲ್ಲ ದಗಿರ್ಸದ ಭರ್ಹತಿಮನುನ ಅಥ ಇಲ್ಲದಿದದಯರ ಕ್ರ್ಗ ವಗಗವಣರ, ಇಎಿಂಐ ಕ್ರೊಡುಗರಖಳು, ನಖದು-ಸಿಂಫಿಂಧಿತ 
ಕ್ರೊಡುಗರಖಳು, ವಿಮೆ ಷರ ರಿದಿಂತರ ರ್ಸ ಮಿತಗಿಯದರ ಕ್ರ್ಗ ಸಿಂಫಿಂಧಿತ ಕ್ರೊಡುಗರಖಳನುನ ಭಯಟ ಭಡಲ್ು ಭಕ್ರಗಟ್ಟಿಂಗ್ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ ಫಮಿಂಕ್ 
ಭತುಷು್ ಫಳರ್ಸಕ್ರೊಳುಫಹುದು ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಈ ಭೊಲ್ಔ ುತುಯರ. ಉತನನಖಳು, ಇತಮದಿ. ಇದಲ್ಲದರ, ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸುವಿಕ್ರಮ 
ಭನದಿಂಡಖಳಿಗರ ಅನುಖುಣಗಿ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಇತಯ ಉತನನಖಳನುನ ಭಯುಔಟರ್ಗರ ತಯಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಈ ಭರ್ಹತಿಮನುನ ಫಳಸಫಹುದು. 

30.3 ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತಭಭ ಉತನನಖಳನುನ ಟರಲ್ಭಕ್ರಗಟ್ಟಿಂಗ್ ಚನರಲ್ ಖಳು / ಔಯರಖಳು ಅಥ ನರ ಯ ಮೆ ಲ್ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಸೊಔುರಿಂದು 
ರಿಖಣಿಸಲದ ಮವುದರ  ಸಿಂವಹನ ಚನರಲ್ ಭೊಲ್ಔ ಭಯಟ ಭಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ದಗಿಸಫಹುದು. ಕ್ರಯಡಿಟ್ ರಿರ್ಶ ಲ್ನರ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ ಅಥ 
ಉದರದ ಶಕ್ಕಗಿ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಖತಮವಿಯುಖ ಭತುು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಇನಪಮೆ ಗಷನ್ ಫೊಮಯರೊ  ಆಫ್ಟ ಇಿಂಡಿಮ ಲ್ಮಿಟರರ್ (ರ್ಸಬಿಲ್) ಅಥ ಇನನವುದರ  ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಭರ್ಹತಿ ಔಿಂನಿಖಳಿಿಂದ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ವಯದಿಖಳನುನ ಡರಮಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಈ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಸಷ್ಗಿ ಅಧಿಕ್ಯ 
ನಿ ಡುತುಯರ. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ವಿಭವರಗಮ 

30.4 ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನ ಕ್ಮಗಚ್ಯಣರಖಳು ಭತುು ಆಡಳಿತಕ್ರಕ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಿಂದದಡಿಮಲ್ಲ ಅಿಂತಹ ಎಲಲ ಅಥ ಅದಯ ಮವುದರ  
ಕ್ಮಗಖಳು, ಹಔುಕಖಳು ಭತುು ಅಧಿಕ್ಯಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಯಗಿ ಸಿಂಖಯರ್ಹಸಲ್ು ಭತುು ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಹಔುಕ ಭತುು 
ಅಧಿಕ್ಯವನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ ಮವುದರ  ವತಿ ಭತುು ಇತಯ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಿಂದದಡಿಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಮೊತು ಭತುು 
ನರೊ ಟ್ಟಸ ಖಳನುನ ಔಳುರ್ಹಸುವುದು, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನುನ ಸಿಂಕ್ತಿಗಸುವುದು, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ನಖದು / ಚರಕ್ / ಡಯಫ್ಟ್ ಖಳು / ಆದರ ಶಖಳನುನ 
ಡರಮುವುದು ಭತುು ಭನಮತರಮನುನ ನಿ ಡುವುದು ಷರ ರಿದಿಂತರ ಎಲಲ ಕ್ನೊನುಫದಧ ಕ್ಮಗಖಳು, ಕ್ಮಗಖಳು, ವಿಷಮಖಳು ಭತುು ಅದಯರೊಿಂದಿಗರ 
ಸಿಂಔಗ ಸರೊಿಂದಿದ ಭತುು ನಿವಗರ್ಹಸುವ ಭತುು ನಿವಗರ್ಹಸುವುದು. ಭತುು ರಿಣಭಕ್ರಿ ಯರ್ಶ ದಿಖಳು ಭತುು ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ವಿಸರ್ಜಗನರ. ಮೆ ಲ್ನ 
ಉದರದ ಶಕ್ಕಗಿ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಎಲಲ ಅಖತಮ ಅಥ ಸಿಂಫಿಂಧಿತ ಭರ್ಹತಿಮನುನ ಅಿಂತಹ ಭೊಯನರ  
ವಮಕ್ತಿುಖಳಿಗರ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಹಗತರ ಇಯುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಈ ರಿ ತಿಮಗಿ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸುವಿಕ್ರಮನುನ ುತುಯರ. 

30.5 ಮೆ ಲ್ಕಿಂಡ ವಿಷಮಖಳ ಸರೊಯತಗಿಮೊ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ಡಿ ಪಲ್್ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮನುನ 
(ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಔುಟುಿಂಫ ಸದಸಮಯು ಷರ ರಿದಿಂತರ) ಸಿಂಕ್ತಿಗಸಲ್ು ಫಮಿಂಔನುನ ಸಷ್ಗಿ ರ್ಸವ ಔರಿಸುತುಯರ ಭತುು ಅಧಿಕ್ಯ ನಿ ಡುತುಯರ (ಭತುು / 
ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ಆಯಕ ಭಡುವಿಂತಹ ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿು) ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಎಲಲ ಅಖತಮ 
ಅಥ ಸಿಂಫಿಂಧಿತ ಭರ್ಹತಿಮನುನ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿರ್ಸ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಅಿಂತಹ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸುವಿಕ್ರಮನುನ ಈ ಭೊಲ್ಔ ುತುಯರ 
(ಭತುು / ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಂತಹ ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮು ಆಯಕ ಭಡಫಹುದು). 

31. ರ್ಸಬಿಲ್ 

ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಇನಪಮೆ ಗಷನ್ ಫೊಮಯರೊ  ಆಫ್ಟ ಇಿಂಡಿಮ ಲ್ಮಿಟರರ್ (ರ್ಸಬಿಲ್) ಭತುು ಇತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಫೊಮಯರೊ ಖಳು ಬಯತಿ ಮ ಹಣಕ್ಸು ವಮವಷರಥಮ 
ಕ್ಮಗಕ್ಷಭತರ ಭತುು ರ್ಸಥಯತರಮನುನ ಸುಧರಿಸಲ್ು ಬಯತ ಸಕ್ಗಯ ಭತುು ಬಯತಿ ಮ ರಿಸರ್ವಗ ಫಮಿಂಕ್ (ಆಬಿಗಐ) ಮ ಿಂದು ಉಔಯಭಗಿದರ. 
ಫಮಿಂಔುಖಳು ಭತುು ಹಣಕ್ಸು ಸಿಂಷರಥಖಳ ನಡುರ ಭರ್ಹತಿ ವಿನಿಭಮಕ್ರಕ ರಿಣಭಕ್ರಿಮದ ಮಿಂತಿಯಔ ವಮವಷರಥಮನುನ ದಗಿಸುವ ಆರ ಬಿಐನ 
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ಯಮತನಖಳಿಗರ ಇದು ಅನುಖುಣಗಿಯುತುದರ, ಇದರಿಿಂದಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖಳು ವಿವಿಧ ಸಿಂಷರಥಖಳಿಿಂದ ಉತುಭ ಷಲ್ ನಿಮಭಖಳನುನ ಡರಮಲ್ು 
ಷಧಮಖುತುದರ. ಈ ಉಔಯಭದಲ್ಲ ಬಖವರ್ಹಸುವ ಎಲಲ ಫಮಿಂಔುಖಳು ಭತುು ಹಣಕ್ಸು ಸಿಂಷರಥಖಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಡರ ಟವನುನ ರ್ಸಬಿಲ್ ಭತುು 
ಇತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಫೊಮಯರೊ ಖಳರೄಿಂದಿಗರ ಹಿಂಚಿಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. ಮೆ ಲ್ನದನುನ ಖಭನದಲ್ಲಟು್ಕ್ರೊಿಂಡು, ಕ್ರ್ ಗದಯಯ ಖ್ತರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಡರ ಟವನುನ 
ಫಮಿಂಕ್ ಅವಯರೊಿಂದಿಗರ ರ್ಸಬಿಲ್ ಭತುು ಇತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಫೊಮಯರೊ ಖಳಿಗರ ವಯದಿ ಭಡಲ್ದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ತಿಳಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಫಮಸುತುದರ. ಈ 
ಡರ ಟವನುನ ಅದಯ ಎಲಲ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ನಿಮಮಿತಗಿ ನವಿ ಔರಿಸಲಖುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ೂವಗ ಸೊಚ್ನರ ನಿ ಡದರ ಅಿಂತಹ ಭರ್ಹತಿಮನುನ 
ಹಿಂಚಿಕ್ರೊಳುಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಹಗತರ ಇದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುಷು್ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ, ಭತುು ಅಿಂತಹ ಭರ್ಹತಿಮು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಧನತಭಔ 
ಅಥ ಋಣತಭಔ ಕ್ಮಗಕ್ಷಭತರ / ಡಿ ಪಲ್್ ಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸಯಫಹುದು. 

32. ವಿವದ ಭತ್ುು ರಿಹಯಕಾಗಿ ನಯಮವಯಪಿು 
32.1 ಬಯತದ ಕ್ನೊನುಖಳನುನ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ಫರ ಯರ ಮವುದರ  ದರ ಶದ ಕ್ನೊನುಖಳನುನ ಲ್ಸದ ಕ್ಯಣ ಫಮಿಂಕ್ ನರ ಯ ಅಥ ಯರೊ ಕ್ಷಗಿ 

ಮವುದರ  ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಯತವನುನ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ಫರ ಯರ ದರ ಶದಲ್ಲ ಗಯಹಔರಿಿಂದ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಯರ ರ್ಶಸಫಹುದು ಎಿಂಫ 
ಅಿಂಶವನುನ ಈ ದರ ಶದ ನಿಮಭಖಳು ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಭತುು / ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳ) ಖಳಲ್ಲನ ಕ್ಮಗಚ್ಯಣರಖಳನುನ 
ನಿಮಿಂತಿಯಸುತುದರ ಎಿಂದು ಸೊಚಿಸಲ್ು ಅಥರೈಗಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. ಗಯಹಔ ಭತುು / ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರ. 

32.2 ಈ ಿಂದಕ್ರಕ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಅಥ ಅದಕ್ರಕ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಉದಬವಿಸುವ ಮವುದರ  ವಿದ, ವಮತಮಸ ಭತುು / ಅಥ ಹಔುಕಖಳು, ಭಧಮರ್ಸಥಕ್ರ 
ಭತುು ಸಿಂಧನ ಕ್ಯದ, 1996 ಯ ನಿಫಿಂಧನರಖಳಿಗರ ಅನುಖುಣಗಿ ಭಧಮರ್ಸಥಕ್ರ ಭೊಲ್ಔ ಇತಮಥಗಡಿಸಲಖುವುದು ಭತುು ನಿಂತಯದ ಮವುದರ  
ವಸನಫದಧ ತಿದುದಡಿ, ಮವುದದಯೊ ಇದದಯರ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಿಂದ ನರ ಭಔಗರೊಳುುವ ಏಕ್ರೈಔ ಭಧಮಸಥಗಯರಿಿಂದ ಈ ಕ್ಯಿದರ. ಅಿಂಗಿ ಔರಿರ್ಸದ ಮವುದರ  
ಭಧಮರ್ಸಥಕ್ರ ಯಶರ್ಸು / ನಿದರ ಗಶನವು ಕ್ಷಖಳ ಮೆ ಲರ ಅಿಂತಿಭಗಿಯುತುದರ. ಭಧಮರ್ಸಥಕ್ರಮ ಬಶರ ಇಿಂಗಿಲಷ ಆಗಿಯಫರ ಔು ಭತುು ಅಿಂತಹ ಭಧಮರ್ಸಥಕ್ರಮ ಸಥಳವು 
ಭುಿಂಫರೈನಲ್ಲಯಫರ ಔು. 

32.3 32ನರ ಈ ಷಯತುು ಕ್ಡುಗದಯಯ ಿಂದದ ಭುಕ್ುಮದಿಿಂದ ಉಳಿದುಕ್ರೊಳುುತುದರ. 

33. ಮಹಮ ಚನ್ಲ್ ಗಳ ಭಡಲ್ಕ್ ಲ್ಬಯವಿಯುವ ಸ್ೇವ್ಗಳಿಗ್ ಹ್ಚುುವರಿ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಷಯತ್ುುಗಳು 
ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಖಳನುನ ಡರಮುವುದು ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳಿಗರ ಸಖೊ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಷಭನಮ ವಮವಸಯ 
ರಿರ್ಸಥತಿಖಳು ಭತುು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಯಡಿಸಫಹುದದ ಖ್ತರಖಳ ನಡವಳಿಕ್ರಮ ನಿಮಭಖಳಿಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ುತುಯರ. ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ನಿಮಭಖಳು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಆರ ಬಿಐ ಅಥ ಇನನವುದರ  ಯಧಿಕ್ಯದಿಿಂದ ರಿಚ್ಯಿಸಲ್ಟ್ವು ಅಥ ತಿದುದಡಿ 
ಭಡಲ್ಟ್ವು. ಸಿಂಗಷಗದ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಈ ಷರ ರಖಳ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು 
ಷಯತುುಖಳು ಯಸುುತಖುತುರ. 

33.1 ಮಖ್ಮನಖಳು: 

"ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳು" / "ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್" ನಲ್ಲ ಫ ನ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್, ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್, ಭತುು ಇಮೆ ಲ್, ಮೊಫರೈಲ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ 
ಭತುು ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಮೊಫರೈಲ್ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳ ಸರ ಳಿಕ್ರ ಷರ ರಿರ."ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳು" ಎಿಂದಯರ ಕ್ತಿಯು ಸಿಂದರ ಶ ಷರ ರ ಎಿಂದು 
ಔಳುರ್ಹಸಲದ ಟ್ಟಯಖಗರ ಖಳಿಗರ ಯತಿಕ್ತಿಯಯಮಗಿ ಔಸ್ಮೆೈಸ ಭಡಿದ ಸಿಂದರ ಶಖಳು ("SMS") ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ತನನ ಮೊಫರೈಲ್ ಫ ನ್ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ 
ಅವನ ನಿದಿಗಷ್ ಇ-ಮೆ ಲ್ ವಿಳಸಕ್ರಕ ಇ-ಮೆ ಲ್ ಆಗಿ. "ಬಿರ್ಸನರಸ ಅವಸಗ" ಎಿಂದಯರ ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನಖಳಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ವಮವಸಯಕ್ಕಗಿ ತರಯರದಿಯುತುದರ ಭತುು 
ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ತಿಳಿಸಫಹುದದಿಂತರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಯತಿಯಿಂದು ವಖ್ರ / ಔಚರ ರಿಗರ ವಮವಸಯದ ಸಭಮಖಳು ಫದಲಖಫಹುದು. "ರ್ಸಎರ್ಸ" ಎಿಂದಯರ ಮೊಫರೈಲ್ 
ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ದಗಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ವಮವಷರಥಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ಷರಲ್ುಮಲರ ಷರ  ೂಯರೈಕ್ರದಯ. "ಟ್ಟಯಖಗಸಗ" ಎಿಂದಯರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ 
ಅನುಖುಣದ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳನುನ ಔಳುರ್ಹಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅನುವು ಭಡಿಕ್ರೊಡಲ್ು ತನನ ಖ್ತರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ನಿದಿಗಷ್ ಗಟನರ / ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ 
ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗರ ಸರೊಿಂದಿಸಲ್ು ಅಥ ಇರಿಸಲ್ು ಔಸ್ಮೆೈಸ ಭಡಿದ ಯಚರೊ ದಔಖಳನುನ ಅಥರೈಗಸುತುದರ. 

33.2 ಷರ ರಖಳು: 

ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ದಗಿಸುತುದರ ಭತುು ಗಯಹಔರಿಗರ ("ಷರ ರಖಳು") ಅನುಔೊಲ್ಕ್ಕಗಿ 
ಭತಯ ದಗಿಸುತುದರ. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಸವಿಂತ ಅಮದಲ್ಲ ಷರ ರಮನುನ ಡರಮಫಹುದು. ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳಿಗರ ಸರಚ್ುುವರಿಮಗಿ, 
ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ನಿ ಡುವಿಂತರ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಖಳ ಫಳಕ್ರ, ಯರ ಶ ಭತುು ಕ್ಮಗಚ್ಯಣರಮ ಭಖಗಸೊಚಿಖಳನುನ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನುಸರಿಸಫರ ಔು. 

33.3 ಕ್ಡುಗದಯಯ ಖುಯುತಿಸುವಿಕ್ರ ಭತುು ದೃಢ ಔಯಣ: 

(i) ಫಮಿಂಕ್ ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದಿಂತರ ಸ ವರ್ಗ / ಪ್ತನ್ / ಮೊಸರ ಐಡಿ ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಇತಯ ಖುಯುತಿಸುವಿಕ್ರಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಅನುನ ದೃಢ ಔರಿರ್ಸದ ನಿಂತಯರ  ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಅನುನ ಅನುಭತಿಸಲಖುತುದರ. ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ (ಅವನ ಸ ವರ್ಗ / ಪ್ತನ್ 
/ ಮೊಸರ ಐಡಿ ಫಳರ್ಸ), ಪ್ ಸ್ ದೃ ಢ ಔಯಣದಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟನುನ ನಡರಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ 
ಎಕ್ೀ ರಯಸ ಅಧಿಕ್ಯವನುನ ನಿ ಡುತುದರ ಭತುು ಅಿಂತಹ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಸರೊಯಸರೊಮಿಭದರ ಎಿಂದು ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ. ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ 
ಭೊಲ್ಔ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟು ವಿನಿಂತಿಮ ಸತಮಸತಮತರಮನುನ ರಿರ್ಶ ಲ್ಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಮವುದರ  ಫಧಮತರಯಿಲ್ಲ ಅಥ ಸ ವರ್ಗ / 
ಪ್ತನ್ / ಮೊಸರ ಐಡಿಮ ರಿರ್ಶ ಲ್ನರಮ ಭೊಲ್ಔ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಔಳುರ್ಹರ್ಸದ ಉದರದ ಶವನುನ ಸರೊಿಂದಿದರ. ಅಿಂತಹ ಸೊಚ್ನರಖಳ ಮೆ ಲರ 
ಉತುಭ ನಿಂಬಿಕ್ರಯಿಿಂದ ವತಿಗಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

(ii) ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಮೆ ಲ್ನ ಸೊಚ್ನರಮನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರಿಮಗಿ ಅಧಿಔೃತಗರೊಳಿರ್ಸಲ್ಲ ಎಿಂದು ಫಮಿಂಕ್ ನಿಂಬಿದಯರ, ಫಮಿಂಕ್ ಸರಿಮಗಿ 
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ಅಧಿಕ್ಯ ಸರೊಿಂದಿದರಯ ಎಿಂದು ರಿರ್ಶ ಲ್ಸಲ್ು ಸಭಿಂರ್ಜಸದ ಯಮತನಖಳನುನ ಭಡಿದ ನಿಂತಯ, ಅಿಂತಹ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಕ್ರೈಗರೊಳುಲ್ು 
ನಿಯಔರಿಸಫಹುದು ಅಥ ಮವುದನನದಯೊ ರ್ಹಭುಭಕಗರೊಳಿಸಲ್ು ಔಯಭಖಳನುನ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಫಹುದು ಆ ಸೊಚ್ನರಮ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ 
ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲದ ಔಯಭ. ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ / ಕ್ಮಗಖಳನುನ ಕ್ರೈಗರೊಳುದಿಯಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ 
ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ನಿಧಗರಿಸಫಹುದು, ಅಲ್ಲ ಸೊಚ್ನರಖಳು ನಿರ್ಜದ ಅಥ ಅಸಭಗಔ ಅಥ ಅಸಷ್ವಲ್ಲ ಅಥ ಅನುಭನವನುನ ಹುಟು್ಸಔುತುರ 
ಎಿಂದು ಫಮಿಂಕ್ ನಿಂಫಲ್ು ಕ್ಯಣವಿದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ / ತೃತಿ ಮ ಕ್ಷಕ್ರಕ ಮವುದರ  ನಷ್ಖಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

33.4 ಕ್ರ್ಗ ದಯರಿಗರ ಪಮಕ್ೀ ಭೊಲ್ಔ ಸಿಂವಹನ: 

ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಕ್ರೊ ರಿಕ್ರಮ ಮೆ ಯರಗರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳು) / ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳು) ಫಗರಗ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನುನ 
ಪಮಕ್ತಿೀಮೆೈಲ್ ("ಪಮಕ್ೀ") (ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿ ಡಿದ ಪಮಕ್ೀ ಸಿಂಖ್ರಮಮಲ್ಲ) ಭರ್ಹತಿಮನುನ (ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರೊ ರಿದರ) ಔಳುರ್ಹಸಫಹುದು. ಖ್ಸಗಿ 
ಭತುು ಗೌಮ ಸವಬವದವಯಗಿರಿ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಅನುನ ಸರೊಣರಗಯನನನಗಿ ಭಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಿಂತಹ 
ಭರ್ಹತಿಮು ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಜ್ಞನಕ್ರಕ ಫಯಫರ ಕ್ದಯರ. 

33.5 ವರ್ಹಟುಖಳ ದಕಲರ: 
ಔಿಂೂಮಟರ ವಮವಷರಥಖಳ ಭೊಲ್ಔ ನಿವಗರ್ಹಸಲ್ಡುವ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಮೆ ಲ್ನ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸವಿಂತ ದಕಲರಮನುನ ಭತಯ ಫಮಿಂಕ್ 
ನಿಣಗಮಔಗಿ ರ್ಸವ ಔರಿಸುತುದರ ಭತುು ಎಲಲ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ ಫಮಿಂಕ್ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮೆ ಲರ ಫಿಂಧಿಸಲ್ಡುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಅಿಂತಹ ದಕಲರಮನುನ ಖುಯುತಿಸುತುದರ, ತರಗರದುಕ್ರೊಳುುತುದರ ಭತುು ುತುದರ ದಿಖಬ್ಮೆ ಅಥ ಯತಿಬಟನರಯಿಲ್ಲದರ ಫಮಿಂಕ್. ಕ್ರಲ್ವು ಮಗಮ 
ಚನಲ್ ಖಳ ಅಿಂತಖಗತ ರೈರ್ಶಷ್ಾಖಳ ಕ್ಯಣದಿಿಂದಗಿ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಯಬವ ಬಿ ಯಲ್ು 
ಯಮತಿನರ್ಸದ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಭುದಯಣವನುನ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲ್ು ಷಧಮಖುತುದರ. ಆದಖೊಮ, ಫಮಿಂಕ್ ನಿವಗರ್ಹಸುವ ದಕಲರ ಭತಯ ಮೆ ಲ್ುಗರೈ ಷಧಿಸುತುದರ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫರ ಷಯತುಗಿ ಅಿಂಗಿ ಔರಿಸುತುನರ ಭತುು ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ನಡರಸಲ್ಟ್ ಅಥ ನಡರಸದ ಮವುದರ  
ವರ್ಹಟ್ಟಗರ ಸಧಿಗಸದಿಯಲ್ು ುತುನರ. 

33.6 ಸ ವರ್ಗ (ಖಳು) / ಪ್ತನ್ / ಫಳಕ್ರದಯ ID: 
(i) ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಮವುದರ  ಷರ ರಖಳನುನ ಡರಮಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಸ ವರ್ ಗಖಳು / ಪ್ತನ್ / ಕ್ರ್ಗ ಭತುು / 

ಅಥ ಫಳಕ್ರದಯಯ ಐಡಿಮನುನ ನಿ ಡಲಖುತುದರ. ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯನು ಅದನುನ ಟಮಿಂರ ೂಯಫ್ಟ ಮೊಹಯು ಸರೊದಿಕ್ರಮಲ್ಲ ("ಮೆೈಲರ ರ") 

ರ್ಸವ ಔರಿಸುತುನರ. ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ಸನಿಗರೊಳಗಖದರ ಮೆೈಲರ ರ ಅನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲಗಿದರಯ ಎಿಂದು ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫರ ಔು 
ಭತುು ಇಲ್ಲದಿದದಯರ, ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಔೊಡಲರ  ಲ್ಖಿತಗಿ ಅಥ ಫ ನ್ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತಿಳಿಸಫರ ಔು. 

(ii) ತದ ಸ ವರ್ಗ / ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಸತತಗಿ 3 (ಭೊಯು) ಫರಿ ನಭೊದಿರ್ಸದಯರ (ಅಥ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಧಗರಿರ್ಸದ ಯಮತನಖಳ ಸಿಂಖ್ರಮ) 
ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಷರ ರಖಳಿಗರ ಯರ ಶವನುನ ನಿರ್ಷಕ್ಮಗರೊಳಿಸಲಖುತುದರ. ಅಿಂತಹ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ 
ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ನಿಖದಿತ ಭಧಮಿಂತಯದ ನಿಂತಯ ಸವಮಿಂಚಲ್ತಗಿ ಯರ ಶವನುನ ುನಃ ಸಕ್ತಿಯಮಗರೊಳಿಸಫಹುದು. 

(iii) ಫಮಿಂಕ್ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದಿಂತರ ಷರ ರಖಳನುನ ನಿಯಿಂತಯ ಅವಧಿಗರ ಫಳಸದಿದದಲ್ಲ ಸ ವರ್ಗ / ಪ್ತನ್ / ಮೊಸರ ಐಡಿಮನುನ ನಿರ್ಷಕ್ಮಗರೊಳಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ 
ನಿಧಗರಿಸಫಹುದು. ಯರ ಶವನುನ ತತಕಲ್ಔಗಿ ನಿರ್ಷಕ್ಮಗರೊಳಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸಹ ವಿನಿಂತಿಸಫಹುದು. ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ 
ಷರ ರಖಳಿಗರ ಯರ ಶವನುನ ುನಃ ಸಕ್ತಿಯಮಗರೊಳಿಸಲ್ು, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಭೊಲ್ಔ ಫ ನ್ ಅಥ ಇತಯ ಮೊ ರ್ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ 
ತಿಳಿಸಫರ ಔು, ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಖತಮವಿಯುವ ಅಥ ಸೊಚಿಸಫಹುದದ ಕ್ರಲ್ವು ವಿವಯಖಳನುನ ದಗಿಸಫರ ಔು ಭತುು ಔಳುರ್ಹರ್ಸದ ಭರ್ಹತಿಮು ಸರಿಮಗಿದರ 
ಎಿಂದು ರಿಖಣಿಸಲಗಿದರ. 

33.7 ಸವರ್ಗ / ಪ್ತನ್ / ಫಳಕ್ರದಯ ID ಮ ಸುಯಕ್ಷತರ ಭತುು ಗೌಮತರ: 

(i) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರ್ಗ ವಿವಯಖಳು ಭತುು ಸ ವರ್ ಗಖಳು / ಪ್ತನ್ ಯಹಸಮವನುನ ಕ್ಡಿಕ್ರೊಳುುವ ಸಿಂೂಣಗ ರ್ಜಫದರಿಮನುನ 
ಸರೊಿಂದಿಯುತುನರ ಎಿಂದು ುತುನರ ಭತುು ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಮಗಮ ಚನಲ್ ಖಳ ಫಳಕ್ರಮ ಸುಯಕ್ಷತರಮನುನ ಯರ್ಸಲ್ು 
ವಿನಮಸಗರೊಳಿಸಲದ ಇತಯ ಮವುದರ  ಅವಶಮಔತರಖಳನುನ ಅನುಸರಿಸಫರ ಔು, ಇವುಖಳನುನ ಭಖಗಸೊಚಿಖಳಲ್ಲ ನಿಖದಿಡಿಸಲಗಿದರ ಅಥ 
ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ತಿಳಿಸಲಖುತುದರ. 

(ii) ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಭತಯ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಯರ ರ್ಶಸಲ್ು ಭತುು ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ನಿ ಡಲ್ು ಷಧಮಖುತುದರ ಎಿಂದು 
ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು, ಅವನು ಮಖಲ್ೊ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಬದಯತ ಕ್ಮಗವಿಧನಖಳನುನ ಅನುಸರಿಸಫರ ಔು: (i) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಸ ವರ್ಗ / 
ಪ್ತನ್ ಅನುನ ನಿಮಮಿತಗಿ ಫದಲಯಿಸಫರ ಔು ಅಥ ಅಖತಮವಿದದಯರ ಫಮಿಂಕ್; (ii) ಅವಯು ಮೊದಲ್ು ಫಳರ್ಸದ ಅಥ ಮಯದಯೊ by ರ್ಹಸುವ 
ಷಧಮತರಯಿಯುವ ಸ ವರ್ಗ / ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಆರಿಸಫರ ಡಿ; (iii) ಎಲಲ ಸಭಮದಲ್ೊಲ ಅವನ ಸ ವರ್ ಗಖಳನುನ / ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಕ್ಡುವುದು ಭತುು 
ಅವನ ಸ ವರ್ಗ / ಪ್ತನ್ ನ ಮವುದರ  ವಿವಯಖಳನುನ ಫರ ಯರಮವರಿಗರ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸದಿಯುವುದು (ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ 
ರ್ಸಫಫಿಂದಿಮನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ); (iv) ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಗರ ಸಷ್ದ ಅಥ ಯರ ರ್ಶಸಫಹುದದ ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ಸ ವರ್ ಗಖಳು / ಪ್ತನ್ ಅನುನ 
ಯರಕ್ರ್ಗ ಭಡಫಯದು; (v) ಸ ವರ್ ಗಖಳು / ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಮೆ ಲಗಿ ನರನಪ್ತಟು್ಕ್ರೊಳಿು ಭತುು ಅದಯ ಮವುದರ  ದಕಲರಮನುನ ನಶಭಡಿ; (vi) 
ಅವಯ ಯಗಿ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಖಳನುನ ನಿವಗರ್ಹಸಲ್ು ಮರಿಖೊ ಅವಕ್ಶ ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಲ; (vii) ಅವಯು ಮಗಮ 
ಚನರಲ್ ಖಳಿಗರ ಲಗ್ ಇನ್ ಆಗಿಯುಖ ಮವುದರ  ವಮವಷರಥಮನುನ ಖಭನಿಸದರ ಬಿಡಫರ ಡಿ ಭತುು ಯತಿ ಫರಿಮೊ ಅವಯು ಅಿಂತಹ ವಮವಷರಥಯಿಿಂದ ದೊಯ 
ಸರೊ ದಖ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳಿಿಂದ ಲಗ್ out ಟ್ ಆಖುತುಯರ; . ಮೆ ಲ್ನ ಬದಯತ ಕ್ಮಗವಿಧನಖಳನುನ ಅನುಸರಿಸಲ್ು ತನನ ಔಡರಯಿಿಂದ 
ಮವುದರ  ರೈಪಲ್ಮದಿಿಂದಗಿ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಮವುದರ  ನಷ್ವನುನ ಅನುಬವಿರ್ಸದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ನಷ್ವನುನಿಂಟುಭಡುತುನರ. 

(iii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಸ ವರ್ಗ / ಪ್ತನ್ ಅಥ ಅವುಖಳಲ್ಲ ಮವುದದಯೊ ಬಖ ಫರ ಯರಮವರಿಗರ ತಿಳಿದಿದರಯಿಂದು ಔಿಂಡುಕ್ರೊಿಂಡಯರ ಅಥ 
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ಅನುಭನಿರ್ಸದಯರ, ಅವನು ತಕ್ಷಣರ  ಸ ವರ್ಗ / ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಫದಲಯಿಸಫರ ಔು. ಇದು ಷಧಮಖದಿದದಯರ, 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತಕ್ಷಣರ  ಫ ನ್ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತಿಳಿಸಫರ ಔು. ಸರೊಸ ಸ ವರ್ ಗಖಳು / ಪ್ತನ್ ಷಥಪ್ತಸುವವಯರಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಮಗಮ 
ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಖಳ ಫಳಕ್ರಮನುನ ಸಥಗಿತಗರೊಳಿಸಫಹುದು. ಅಿಂತಹ ಅಧಿಸೊಚ್ನರಗರ ಭುಿಂಚಿತಗಿ ಭಡಿದ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟು 
ಸಿಂೂಣಗಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಅಮ ಭತುು ರಚ್ುದಲ್ಲಯುತುದರ. 

(iv) ಸ ವರ್ಗ / ಪ್ತನ್ / ಫಳಕ್ರದಯಯ ಐಡಿ ನಷ್: ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸ ವರ್ಗ / ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಭಯರತಯರ ಅಥ ಔಳರದುಕ್ರೊಿಂಡಯರ ಅವಯು ಫಮಿಂಕ್ 
ಸೊಚಿರ್ಸದ ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತಿಳಿಸಫರ ಔು, ಅವಯು ತಭಭ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಸರೊಸ ಸ ವರ್ಗ ಅನುನ ುನಯುತದಿಸಲ್ು ಭತುು ಔಳುರ್ಹಸಲ್ು 
ವಮವಷರಥ ಭಡುತುಯರ / ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಪ್ತನ್ ಭಡಿ. 

33.8 ಕ್ಡುಗದಯಯ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರ / ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಹಔುಕಖಳು: 

(i) ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಖಳಿಗರ ಅನಧಿಔೃತ ಯರ ಶವನುನ ತಡರಖಟ್ಲ್ು ಭತುು ತಡರಮಲ್ು ಸೊಔುರಿಂದು ಬವಿಸುವಿಂತಹ ಫಮಿಂಕ್ ಅಿಂತಹ 
ತಿಂತಯಜ್ಞನವನುನ ಅನವಯಿಸಫಹುದು. ಫಮಿಂಕ್ ಅತುಮತುಭ ತಿಂತಯಜ್ಞನವನುನ ಫಳಸಲ್ು ಯಮತಿನಸುತುದರ, ಆದಯರ ತಿಂತಯಜ್ಞನದ ಸವಯೊದಿಿಂದಗಿ, 
ವಮವಷರಥಮನುನ ಭೊಕಗಯರ್ಹತ ಭತುು ಟಮಿಂರ ೂಯಫ್ಟ ಆಗಿ ಎಲಲ ಸಭಮದಲ್ೊಲ ಇರಿಸಲ್ು ಷಧಮಖುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಅಥಗಭಡಿಕ್ರೊಳುುತುನರ. 

(ii) ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳು ಭತುು / ಅಥ ಸ ವರ್ ಗಖಳು / ಪ್ತನ್ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಭರ್ಹತಿಮ ರಿಣಭಗಿ ಷರ ರಖಳ ದುಯುಯ ಖ / 
ಅನಧಿಔೃತ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಷ್ವನುನ ಅನುಬವಿರ್ಸದಯರ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ ಭತುು ಫರ ಷಯತುಗಿ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ ಭತುು ುತುನರ. ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಗರ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳು) ಅಥ 
ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳ) ಫಗರಗ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸುವುದು ಅಥ ಸ ವರ್ ಗಖಳು / ಪ್ತನ್ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಡರದ ವಮವಸಯ 
ಅಥ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಕ್ರೈಗರೊಳುುವುದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸುಯಕ್ಷತರ ಭತುು ಗೌಮತರಮ ಅವಶಮಔತರಖಳನುನ ಖಭನಿಸುವಲ್ಲ ವಿಪಲ್ದಯರ ಅನಧಿಔೃತ 
ಫಳಕ್ರಗಗಿ ಅವನು ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಯಫಹುದು. ಮವುದರ  ಸಿಂದಬಗದಲ್ೊಲ ಫಮಿಂಕ್ ಈ ಯಗಿ ಮವುದರ  ರ್ಜಫದರಿಮನುನ 
ತರಗರದುಕ್ರೊಳುುವುದಿಲ್ಲ. 

33.9 ವರ್ಹಟುಖಳ ಯಕ್ತಿಯಯ: 

(i) ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿಸುವ ಸಭಮವು ಅವುಖಳನುನ ಕ್ರೈಮಯರ ಅಥ ವಿದುಮನಭನಗಿ 
ಸಿಂಸಕರಿಸಲಗಿದರಯ ಅಥ ಅವುಖಳನುನ ತಕ್ಷಣರ  ನವಿ ಔರಿಸಫಹುದರ  ಅಥ ವಮವಸಯ ಅವಧಿ ಭುಗಿದ ನಿಂತಯ ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿಸಲಗಿದರಯ 
ಎಿಂಫುದಯ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಫದಲಖಫಹುದು. ಕ್ರ್ಗ ನಿಫಗಿಂಧಿಸುವ ವಿನಿಂತಿಖಳು ಭತುು ಇತಯ ತುತುಗ / ಯಭುಕ ವಿನಿಂತಿಖಳಿಗಗಿ, 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಔನುನ ಅನುಸರಿಸಫರ ಔು ಭತುು ಅದನುನ ಬೌತಿಔಗಿ ದಕಲ್ಸಲಗಿದರ / ಫಮಿಂಕ್ ನಿವಗರ್ಹಸುತಿುದರಯ ಎಿಂದು 
ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. 

(ii) ಮೆಭ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಸೊಚ್ನರಮನುನ ನಿ ಡಿದ ನಿಂತಯ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅದನುನ ರ್ಹಭುಭಕಗರೊಳಿಸಲ್ು 
ಷಧಮಖುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿ ಡಿದ ಸೊಚ್ನರಮನುನ ರ್ಹಮೆಭಟ್ಟ್ಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ಫಧಮತರಯಿಲ್ಲ; ಅಥ ಷಯತುುಫದಧ ಅಥ 
ರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿಸಫಹುದದ ಸೊಚ್ನರಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಅಥ ಷಭನಮ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಅಬಮಸಖಳನುನ ಅನುಸರಿಸಲ್ು ವತಿಸಲ್ು 
ಷಧಮಖುವುದಕ್ತಿಕಿಂತ ಫರ ಖ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಗರ ಫಮಿಂಕ್ ವತಿಸುವ ಅಖತಮವಿಯುತುದರ. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಗರಗ ರಚ್ುದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ವಮವಷರಥಮ 
ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಅಬಮಸಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಇದು ಷಧಮವಿಯುವ ಭಟ್ಟ್ಗರ ಮವುದರ  ಯರ ಶವನುನ ರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ 
ಯಮತಿನಸಫಹುದು. 

(iii) 1961 ಯ ಆದಮ ತರರಿಗರ ಕ್ಯದಮ ಷರಕ್ಷನ್ 40 ಎ (3) ಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ ಎಿಂದು ಹಣದ ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ವಗಗವಣರಮ ಭೊಲ್ಔ ವತಿಖಳು ಇಯುತುರ 
ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಈ ಭೊಲ್ಔ ದೃಢಡಿಸುತುನರ ಭತುು ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ. 

(iv) ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಮ ಭೊಲ್ಔ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಹಣಕ್ರ್ಸನ ಭರ್ಹತಿಮು ಉಲರಲ ಕದ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ ಭತಯ. ಈ ಷರ ರಮ 
ಭೊಲ್ಔ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಭರ್ಹತಿಮು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಕ್ರೈಮಲ್ಲಯಫಹುದದ ಆದಯರ ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿಸದ ಅಥ ವತಿಗಗಿ ಇನೊನ ರಿರ್ಶ ಲ್ಸಫರ ಕ್ದ 
ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಯತಿಬಿಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಣ ಅಥ ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಹಣಕ್ರ್ಸನ ಭರ್ಹತಿಮ ರಿಣಭಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥ 
ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮು ಅನುಬವಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ನಷ್ ಅಥ ಸನಿಖಳಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

(v) ಕ್ರಯಡಿಟ್ / ನಖದು ಮಿತಿಖಳು ಲ್ಬಮವಿದದಯರ ದಗಿಸಲದ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಡರದ ನಿಧಿ ವಗಗವಣರ ಭತುು ವತಿ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಮೆ ಲರ 
ರಿಣಭ ಬಿ ಯಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಯಮತಿನಸುತುದರ ಭತುು ಈ ಮವುದರ  ವತಿಖಳನುನ ಭಡಲ್ು ಮವುದರ  ಲರೊ ಕ್ರಕ ಅಥ ಸಭಿಂರ್ಜಸದ 
ಸಿಂದಬಗಖಳ ಕ್ಯಣದಿಿಂದಗಿ ತಡಗಿ ವತಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

33.10 ಮಿತಿಖಳು: 

(i) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ನಡರಸಫಹುದದ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟ್ಟಗರ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಏಕ್ರೈಔ ಆಯಕಮಗಿ ಔನಿಷಠ ಭತುು ಖರಿಷಠ 
ಮಿತಿಖಳನುನ ನಿಖದಿಡಿಸುತುದರ ಭತುು ಭಯುಸರೊಿಂದಿಸುತುದರ. ಈ ಮಿತಿಖಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ನಿಯ ಜಿಸಲದ ಟ್ಯರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಗಿಿಂತ 
ಔಡಿಮೆಯಿಯಫಹುದು. ಅಿಂತಹ ಮಿತಿಖಳು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ಸೊಚಿಸುವ ನಿಮತಿಂಔಖಳನುನ ಆಧರಿರ್ಸಯಫಹುದು. 

(ii) ಔನಿಷಠ / ಖರಿಷಠ ವರ್ಹಟು ಮಿತಿಖಳು ಎಲಲ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳಿಗರ ಅನವಮಖುತುರ ಭತುು ವಿವಿಧ ಫಮಿಂಔುಖಳ ನರಟ್ ವಕ್ ಗಖಳಿಗರ ಷರ ರಿದ ವಿವಿಧ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳ 
ನಡುರ, ದರ ಶದಿಿಂದ ದರ ಶಕ್ರಕ ಭತುು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫದಲಖಫಹುದು. ವಿವಿಧ ಎಟ್ಟಎಿಂಖಳು / ನರಟ್ ವಕ್ ಗಖಳ ಭೊಲ್ಔ ವರ್ಹಟು ನಡರಸಲ್ು ಈ ಮಿತಿಖಳಲ್ಲ 
ಏಔಯೊತರಮ ಕ್ರೊಯತರಯಿಿಂದಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನುಬವಿಸಫಹುದದ ಮವುದರ  ನಷ್ ಅಥ ಅನನುಔೊಲ್ತರಗರ ಫಮಿಂಕ್ 
ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 
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33.11 ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಖಳಿಗರ ಯರ ಶ: 

ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರೊ ರಿಕ್ರಮ ಮೆ ಯರಗರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಖಳಿಗರ ಯರ ಶವನುನ 
ಲ್ಬಮಗರೊಳಿಸಲಖುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳು) ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳು) ಗರ ಲ್ಿಂಕ್ ಭಡಲದ ಎಲಲ ಖ್ತರಖಳನುನ ಈ ನಿಮಭಖಳು 
ಭತುು ಷಯತುುಖಳಿಗರ ಳಟು್ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಯರ ರ್ಶಸಫಹುದು. ಆದಖೊಮ, ಯರ ರ್ಶಸಫಹುದದ ಯತಿ ಕ್ರ್ಗ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ 
ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಸವಯೊವು ಆ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳು) / ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳ) ನಲ್ಲನ ಆಯರ ಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದರ ಶವನುನ ಅವಲ್ಿಂಬಿರ್ಸಯುತುದರ. 

33.12 ಮಿತಿಖಳ ಸಭಗಔತರ: 

ಸಭಗಔ ಭತುು ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಖಳನುನ ಖ್ತರಿಡಿಸುವ ರ್ಜಫದರಿ ಸಿಂೂಣಗಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮೆ ಲರ ಇಯುತುದರ. ಿಂದು ರ ಳರ 
ಮಿತಿಮನುನ ಉಲ್ಲಿಂಘಿಸಲ್ು ಮವುದರ  ಯಮತನ ಭಡಿದಯರ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಖಳನುನ 
ರ್ಹಿಂಡರಮಫಹುದು ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ಸೊಔುರಿಂದು ಬವಿಸುವಿಂತಹ ಇತಯ ಔಯಭಖಳನುನ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಫಹುದು. 

33.13 ಷಫ್ಟ್ ರ ರ ಭತುು ಸರ್ ಗರ ರ: 

ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಎಲಲ ರಚ್ುದಲ್ಲ, ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಮವಷರಥಗರ ಸರೊಿಂದಿಕ್ರಮಖುವ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಖಳನುನ ಡರಮಲ್ು ಭತುು 
ಫಳಸಲ್ು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಅನವಮಖುವಿಂತಹ ಎಲಲ ಷಫ್ಟ್ ರ ರ ಭತುು ಔಿಂೂಮಟರ ಭತುು ಸಿಂವಹನ ವಮವಷರಥಖಳನುನ ಸಿಂಖಯರ್ಹರ್ಸ, ನಿವಗರ್ಹಸಫರ ಔು ಭತುು 
ನವಿ ಔರಿಸಫರ ಔು. ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಷಫ್ಟ್ ರ ರ, ಸರ್ ಗರ ಅಗನುನ ಫದಲಯಿಸಲ್ು, ಫದಲ್ಸಲ್ು ಅಥ ಅಪ್ ಗರಯ ರ್ ಭಡಲ್ು ಷವತಿಂತಯಾವನುನ 
ಸರೊಿಂದಿಯುತುದರಭಯು, ಆಯರ ಟ್ಟಿಂಗ್ ರ್ಸಸ್ಿಂಖಳು ಇತಮದಿಖಳು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಷಫ್ಟ್ ರ ರ, ಸರ್ ಗರ ರ, ಆಯರ ಟ್ಟಿಂಗ್ 
ರ್ಸಸ್ಮ್ ಖಳನುನ ಫರಿಂಫಲ್ಸುವ ಮವುದರ  ಫಧಮತರಯಿಲ್ಲ ಭತುು ಅದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಏಕ್ರೈಔ ರ್ಜಫದರಿಮಗಿದರ. 

33.14 ಫೌದಿಧಔ ಆರ್ಸು: 

ಮವುದರ  ಷರ ರಖಳಿಗರ ಆಧಯಗಿಯುವ ಷಫ್ಟ್ ರ ರ ನಲ್ಲನ ಎಲಲ ಫೌದಿಧಔ ಆರ್ಸು ಹಔುಕಖಳು ಭತುು ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರ್ ಗಗರ 
ಯರ ರ್ಶಸುವ ಷರ ರಖಳನುನ ಡರಮಲ್ು ಅಖತಮವಿಯುವ ಇತಯ ಷಫ್ಟ್ ರ ರ ಖಳು ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ ಆಮ ಭಯಟಗಯಯ ಕ್ನೊನುಫದಧ ಆರ್ಸು ಎಿಂದು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ ಭತುು ುತುನರ. ಕ್ರ್ಗ / ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ (ಖಳನುನ) ಯರ ರ್ಶಸಲ್ು ಭತುು ಷರ ರಖಳನುನ ಫಳರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ 
ನಿ ಡಿದ ಅನುಭತಿಮು ಷಫ್ಟ್ ರ ರ ನ ಫೌದಿಧಔ ಆರ್ಸುಮಲ್ಲ ಮವುದರ  ಷವಭಮದ ಅಥ ಭಲ್ ಔತವದ ಹಔುಕಖಳನುನ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಮೆ ಲರ ತಿಳಿರ್ಸದ ಷಫ್ಟ್ ರ ರ ಅನುನ ಭಗಡಿಸಲ್ು, ಅನುದಿಸಲ್ು, ಡಿಸಅಷರಿಂಫಲ್ ಭಡಲ್ು, ಡಿ-ಔಿಂರೈಲ್ ಭಡಲ್ು ಅಥ ರಿವಸಗ ಎಿಂಜಿನಿಮರ 
ಭಡಲ್ು ಅಥ ಷಫ್ಟ್ ರ ರ ನ ಭೊಲ್ ಕ್ರೊ ರ್ ಅನುನ ನಔಲ್ಸಲ್ು ಅಥ ಷಫ್ಟ್ ರ ರ ಆಧರಿತ ಮವುದರ  ಉತನನ ಉತನನವನುನ ಯಚಿಸಲ್ು 
ಯಮತಿನಸಫಯದು. 

33.15 ರೈಯಸ ಖಳ ವಿಯುದಧ ಯರ್ಸುವುದು: 

ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಅನುನ ಯರ ರ್ಶಸುವ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ರ್ಸಸ್ಮ್ ಅಥ ಮವುದರ  ಔಿಂೂಮಟರ ಅಥ ಇತಯ 
ಉಔಯಣಖಳು ಅಥ ಷಧನವು ಮವುದರ  ಔಿಂೂಮಟರ ರೈಯಸ ಅಥ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮ ಷಪರ್ವ ರ / ಷಧನಖಳಿಿಂದ ಭುಔುಗಿದರ ಎಿಂದು 
ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಎಲಲ ಸಭಿಂರ್ಜಸಗಿ ಯಯ ಗಿಔ ಔಯಭಖಳನುನ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. , ಟರೊಯ ರ್ಜನ್ ಔುದುಯರಖಳು ಭತುು 
ಹುಳುಖಳು ("ರೈಯಸ") ಭತುು ಅದನುನ ಸಭಗಔಗಿ ನಿವಗರ್ಹಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಎಲ್ಲ ರಿ ತಿಮಲ್ಲಮೊ ಸುಯರ್ತಗರೊಳಿಸಲಖುತುದರ.ಫಮಿಂಕ್ತಿನ 
ರಬ ಷರೈಟ್ ನಲ್ಲ ರೈಯಸ ಭತುು ಇತಯ ವಿನಶಕ್ರಿ ವಸುುಖಳನುನ ರಿಚ್ಯಿಸುವುದನುನ ತಡರಮಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಔಯಭಖಳನುನ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುುತಿುದದಯೊ, ಫಮಿಂಕ್ತಿನ 
ರಬ ಷರೈಟ್ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ರಬ ಷರೈಟ್ ಅಥ ಲ್ಿಂಕ್ ಭಡಲದ ರಬ ಷರೈಟ್ ಖಳಿಿಂದ ಡೌನ್ ಲರೊ ರ್ ಭಡಲದ ವಿಷಮವು ಅಿಂತಹ ರೈಯಸ ಅನುನ 
ಸರೊಿಂದಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ಯತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಖ್ತರಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ಖ್ತರಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿನಶಕ್ರಿ ವಸುುಖಳು. ಅಿಂತಹ ರೈಯಸ ಅಥ 
ವಿನಶಕ್ರಿ ವಸುುಖಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ಸನಿ ಅಥ ಸನಿಖಳಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 
ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ರಬ ಷರೈಟ್ ಅಥ ಅದಯ ಕ್ಮಗಖಳು ನಿಯಿಂತಯಗಿ ಅಥ ಮವುದರ  ದರೊ ಷ ಅಥ ದರೊ ಷದಿಿಂದ ಭುಔುಖುತುರ ಎಿಂದು ಫಮಿಂಕ್ 
ಖ್ತರಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

33.16 ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಷರ ರಖಳಿಗರ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮ ಮಿತಿ: 

ನರ ಯ, ಯರೊ ಕ್ಷ, ರಿಣಭಕ್ರಿ, ದೊಯಸಥ ಅಥ ವಿವರ ಷದ ಮವುದರ  ನಷ್ ಅಥ ಸನಿಖಳಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಷರ ರಮನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಲ್ಬಮಖುವಿಂತರ / ಭಡದಿಯುವ ರಿಣಭಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಅನುಬವಿಸಫಹುದು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯದ ಸಿಂದಬಗಖಳ ವಿವಯಣತಭಔ ಟ್ಟ್ (ಆದಯರ ಸಭಖಯಗಿಲ್ಲ) (i) ಫ ಸಗ ಭರ್ಜೊರ 
ಅಥ ಟರಕ್ತಿನಔಲ್ ಷನಾಗ್ ಖಳಿಿಂದ ಅಿಂತಹ ನಷ್ ಅಥ ಸನಿ ಉಿಂಟದಖ; (ii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ರ್ಸಸ್ಮ್ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ರ್ಸಸ್ಮ್ ನಡುರ 
ಮವುದರ  ಸರೊಿಂದಣಿಕ್ರ ಇಲ್ಲ; (iii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ರ್ಸಸ್ಮ್ ನಿಿಂದ ಮವುದರ  ದುಯುಯ ಖ; (iv) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರ್ಗ 
/ ಕ್ರ್ಗ ಅಕ್ೌಿಂಟ್ (ಖಳ) ಫಗರಗ ಮವುದರ  ಯರ ಶವು ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಯಿಿಂದ ಡರಮಲ್ಡುತುದರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಳಸುವ ರಿಣಭಗಿ 

ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್; (v) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸ ವರ್ಗ / ಪ್ತನ್ ನ ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಯಿಿಂದ ಫಳಸುವುದು; (v) ಯಸಯಣದ ಸಭಮದಲ್ಲ ಅಥ 
ಮವುದರ  ಡರ ಟ, ಭರ್ಹತಿ ಅಥ ಸಿಂದರ ಶದ ನಷ್ / ಅಸಷ್ತರ / ಬಯಶ್ಚಯ / ವಿಳಿಂಫ; (vi) ಮವುದರ  ನಷ್, ವಿಳಿಂಫ, ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಡರ ಟ, 
ಭರ್ಹತಿ ಅಥ ಸಿಂದರ ಶದಲ್ಲ ಅಡಚ್ಣರ, ಅಥ ಖ್ತರಖಳಿಗರ ಯರ ಶ ಲ್ಬಮವಿಲ್ಲದಿದದಯರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನಿಮಿಂತಯಣ ಮಿ ರಿದ ಸಿಂದಬಗಖಳಿಿಂದಗಿ ಅರ ರ್ತ 
ವಿಧನ; (vii) ವಮವಸಯದ ಸಭಮದಲ್ಲ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಷರ ರಖಳ ಅಲ್ಬಮತರ. 

33.17 ಮೊಫರೈಲ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಭತುು ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳು: 

(i) ಮೊಫರೈಲ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಅಥ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಮೊಫರೈಲ್ ಅಥ ಇಮೆ ಲ್ನಲ್ಲ ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಭರ್ಹತಿಗಗಿ ಭತಯ ಫಮಿಂಕ್ 
ನಿ ಡಫಹುದು ಭತುು ಅದನುನ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ನಿಲ್ಲಸಫಹುದು. ಉತುಭ ಯಮತನದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರಲ್ವು ೂವಗ ನಿಧಗರಿತ 
ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳನುನ ಯದರ್ಶಗಸಫಹುದು. ಆದಖೊಮ, ಸಭಯ ಚಿತತರ, ಸಿಂೂಣಗತರ, ನಿಕಯತರ ಭತುು ಮಶರ್ಸವ ವಿತಯಣರ ಅಥ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳ ರ್ಸವ ಔೃತಿಗರ 
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ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

(ii) ಕ್ರಲ್ವು ನಿದಿಗಷ್ ಯದರ ಶಖಳಲ್ಲ ಭತುು ಕ್ರಲ್ವು ನಿದಿಗಷ್ ರ್ಸಎಸ ಪ್ತಖಳ ಮೊಫರೈಲ್ ಫ ನ್ ಖಳ ಚ್ಿಂದದಯರಿಗರ ಮೊಫರೈಲ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ / ಮೊಫರೈಲ್ ಎಚ್ುರಿಕ್ರ 
ಷೌಲ್ಬಮ ಲ್ಬಮವಿದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ. ಅವಯು ನಿದಿಗಷ್ ರ್ಸಎರ್ಸಖಳ ಚ್ಿಂದದಯಯಖದಿದದಯರ, ಎಚ್ುರಿಕ್ರ ಅಥ ಮೊಫರೈಲ್ 
ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಷೌಲ್ಬಮವು ಅವರಿಗರ ಲ್ಬಮವಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಕ್ಡುಗದಯನು ಅಥಗಭಡಿಕ್ರೊಳುುತುನರ. 

(iii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ರ್ಸಎಸ ಪ್ತಖಳ ಷರಲ್ುಮಲರ ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲದದಯರ ಅಥ ಅಿಂತಹ ರ್ಸಎಸ ಪ್ತಖಳ ಯರೊ ಮಿಿಂಗ್ ನರಟ್ ವಕ್ ಗನ ಬಖಗಿಯುವ 
ವಲ್ಮಖಳಲ್ಲದದಯರ ಭತಯ ಮೊಫರೈಲ್ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಔಳುರ್ಹಸಲಖುತುದರ. ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು, ಅವಯ ಮೊಫರೈಲ್ ಫ ನ್ 
'ಆನ್' ಮೊ ರ್ ನಲ್ಲಯಫರ ಔು ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಿಂಡಿದದಯರ. ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಎಚ್ುರಿಕ್ರ ಸಿಂದರ ಶವನುನ ತಲ್ುಪ್ತಸುವ ಸಭಮದಿಿಂದ 48 
(ನಲ್ವತರುಿಂಟು) ಖಿಂಟರಖಳವಯರಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಮೊಫರೈಲ್ ಫ ನ್ ಅನುನ 'ಆಫ್ಟ' ಭಡಿದಯರ, ಆ ನಿದಿಗಷ್ ಸಿಂದರ ಶವನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ರ್ಸವ ಔರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

(iv) ಯರ್ಶ ದಿಮ ನಿಂತಯ ಸೊಚ್ನರಖಳು / ಯಚರೊ ದಔಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿಸುತುದರ ಭತುು ಯಕ್ತಿಯಯಮ ಸಭಮವನುನ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ 
ನಿಧಗರಿಸುತುದರ. ಯಚರೊ ದಔಖಳನುನ ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿಸಲ್ು ಭತುು ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳನುನ ಔಳುರ್ಹಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ನಿದಿಗಷ್ ಸಭಮ ವಿಳಿಂಫಖಲ್ದರ ಎಿಂದು 
ಕ್ಡುಗದಯ ಪ್ತಕ್ರೊಿಂಡಿದದನರ. 

(v) ಷೌಲ್ಬಮಖಳು ಭೊಲ್ಷೌಔಮಗವನುನ ಅವಲ್ಿಂಬಿರ್ಸರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ; ರ್ಸಎರ್ಸಖಳು ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ತರೊಡಗಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡಿಯುವ 
ಇತಯ ಷರ  ೂಯರೈಕ್ರದಯಯು ದಗಿಸುವ ಸಿಂಔಗ ಭತುು ಷರ ರಖಳು ಭತುು ರ್ಸಎರ್ಸಖಳು ಭತುು ಇತಯ ಷರ ರಮ ಮೆ ಲರ ರಿಣಭ ಬಿ ಯುವ 
ಅಿಂಶಖಳನುನ ಅವಲ್ಿಂಬಿರ್ಸಯುತುದರ 

(vi) ಉತುಭ ಯಮತನದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ದಗಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಯಮತಿನಸುತುದರ ಭತುು ಮವುದರ  ರ್ಸಎರ್ಸಖಳು ಅಥ ಇತಯ ಷರ  
ೂಯರೈಕ್ರದಯರಿಿಂದ ಷೌಲ್ಬಮದ ಲ್ಬಮತರ ಇಲ್ಲದಿಯುವುದು ಅಥ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳನುನ ವಿತರಿಸದಿಯುವುದು ಅಥ ಕ್ಮಗನಿವಗರ್ಹಸದಿದದಕ್ಕಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಫಮಿಂಔನುನ ಸರೊಣರಗಯಯನನಗಿ ಭಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ಕ್ಯಣಖದ ಕ್ಯಣಖಳಿಗಗಿ ಷೌಲ್ಬಮದ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದಗಿ (ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ 
ಹೊಡಿಕ್ರ ಅಥ ವಮವಸಯ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳನುನ ಅವಲ್ಿಂಬಿರ್ಸಯುವುದು ಷರ ರಿದಿಂತರ) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ನಷ್ 
ಅಥ ಸನಿ. ಸಿಂೂಣಗ ನಿಲ್ಗಕ್ಷಾ ಅಥ ಉದರದ ಶೂವಗಔ ಡಿ ಪಲ್್ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ, ಷೌಲ್ಬಮಖಳ ಫಳಕ್ರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ 
ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

(vii) ಯತಿ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಮು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಕ್ರಲ್ವು ಭರ್ಹತಿಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಯಫಹುದು ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ. ಕ್ರ್ಗ 
ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ಎಲಲ ಕ್ರ್ಗ (ಖಳು) ಸಿಂಫಿಂಧಿತ ಭರ್ಹತಿಮನುನ ನಿದಿಗಷ್ಗಿ ವಿನಿಂತಿಸದಿದದಯೊ ಔಳುರ್ಹಸಲ್ು ಅಧಿಕ್ಯ ನಿ ಡುತುದರ. 

(viii) ಫಮಿಂಕ್, ಷಧಮದಯರ, ಇತಯ ಷರಲ್ುಮಲರ ವಲ್ಮಖಳಿಗರ ಭತುು ಇತಯ ಷರಲ್ುಮಲರ ದೊಯಣಿ ಷರ  ೂಯರೈಕ್ರದಯಯ ಚ್ಿಂದದಯರಿಗರ 
ವಿಸುರಿಸಫಹುದು, ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಿಂದ ಸೊಚಿಸಲಖುವುದು. 

(ix) ಮೊಫರೈಲ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಅಥ ಎಚ್ುರಿಕ್ರ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಫಳಸುವ ವಿವಯದ ಯಕ್ತಿಯಯಯಿಂದಿಗರ ತನನನುನ ರಿಚ್ಯಿರ್ಸಕ್ರೊಳುುವ ರ್ಜಫದರಿ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಮವುದರ  ವರ್ಹಟು ನಡರಸುವಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭಡುವ ಮವುದರ  ದರೊ ಷಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

(x) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಮೊಫರೈಲ್ ಫ ನ್ ಸಿಂಖ್ರಮ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ನರೊ ಿಂದಯಿಸಲದ ಇಮೆ ಲ್ ಭೊಲ್ಔ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳನುನ ಔಳುರ್ಹಸಲಖುತುದರ. 
ಎಚ್ುರಿಕ್ರ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಹಿಂತ ಹಿಂತಗಿ ಜರಿಗರ ತಯಲಖುವುದು ಭತುು ಎಲಲ ಷೌಲ್ಬಮಖಳು ಅಥ ಯಚರೊ ದಔಖಳು ತಕ್ಷಣರ  ಲ್ಬಮವಿಲ್ಲದಿಯಫಹುದು 
ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಿಂಡಿದದಯರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅವಶಮಔತರಖಳನುನ ೂಯರೈಸಲ್ು ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಟ್ಟಯಖಗರ ಖಳು ಅಥ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳನುನ 
ವಿಸುರಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಯಮತಿನಸುತುದರ. ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ಯಚರೊ ದಔ ಅಥ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಮ ರೈರ್ಶಷ್ಾಖಳನುನ ಫದಲಯಿಸಫಹುದು. 

(xi) ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಮೊಫರೈಲ್ ಫ ನ್ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಇ-ಮೆ ಲ್ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಅವನಿಗರ ಭರ್ಹತಿ ಅಥ ಯಚಯದ ಮೆ ಲ್ ಔಳುರ್ಹಸಫಹುದು 
ಭತುು ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ಈ ಷರ ರಯಿಿಂದ ಅನ್ ಸಬ ಷರಕ್ೈಬ ಭಡಫಹುದು ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಿಂಡಿದದನರ. ಅವನ ಅರ ಕ್ಷರಮಿಂತರ. 
ಅಿಂತಹ ಭರ್ಹತಿ ಅಥ ಮೆ ಲ್ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಕ್ಡುಗದಯನು ತನನ ಪ್ತಗರಮನುನ ನಿ ಡುತುನರ. 

(xii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅವಯು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಸಲ್ಸರ ನಿ ಡಿದ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮಮನುನ ಭತಯ ಫಳಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ ಅಥ ತಯುಮ ಭೌಖಿಔ ಅಥ ಲ್ಖಿತ 
ಸೊಚ್ನರಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಸಲ್ಸರ ನಿ ಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಅವಯನುನ ಫದಲಯಿಸಫಹುದು. ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಯಕ್ತಿಯಯಗರೊಳಿಸುವ ಮೊದಲ್ು 
ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮ / ಡಿ ಪಲ್್ ಫ ನ್ ಸಿಂಖ್ರಮಮನುನ ತನನ ಕ್ರ್ಗ / ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ವಿವಯಖಳರೄಿಂದಿಗರ ರಿರ್ಶ ಲ್ಸಫಹುದು ಎಿಂದು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಿಂಡಿದದನರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮ ಅಥ ಇಮೆ ಲ್ ವಿಳಸ ಅಥ ಖ್ತರ ವಿವಯಖಳಲ್ಲನ ಮವುದರ  
ಫದಲವಣರಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತಿಳಿಸುವ ರ್ಜಫದರಿಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುತುನರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಮೊಫರೈಲ್ ಫ ನ್ ಸಿಂಖ್ರಮ / ಇಮೆ ಲ್ ವಿಳಸ / 
ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ದಕಲದ ಪಮಕ್ೀ ಸಿಂಖ್ರಮಮ ಭೊಲ್ಔ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳು ಅಥ ಇತಯ ಭರ್ಹತಿಮನುನ ಔಳುರ್ಹಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. . 

(xiii) ಮೊಫರೈಲ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ಸೊಚ್ನರಖಳ ಸಿಂವಹನದ ಉದರದ ಶಕ್ಕಗಿ ಭತುು ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಭತುು 
ಫರ ಯರ ಮವುದರ  ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ ಭತಯ ಫಳಸುತುಯರ. 

(xiv) ಸೊಚ್ನರಖಳು ಅಥ ಯಚರೊ ದಔಖಳು ನಿರ್ಜದ ಅಥ ಅಸಭಗಔವಲ್ಲ ಎಿಂದು ಫಮಿಂಕ್ ನಿಂಫಲ್ು ಕ್ಯಣವಿದದಯರ (ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಮವ ನಿಧಗಯವು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮೆ ಲರ ಫಿಂಧಿಸಲ್ಡುತುದರ) ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರಖಳಿಗರ ಅಥ ಯಚರೊ ದಔಖಳಿಗರ ರಿಣಭ 
ಬಿ ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಿಂದು ರ ಳರ ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರಖಳು ಅಥ ಯಚರೊ ದಔಖಳು ಕ್ನೊನುಫರ್ಹಯ ಅಥಿಂದು ರ ಳರ ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರಖಳು ಅಥ 
ಯಚರೊ ದಔಖಳು ಕ್ನೊನುಫರ್ಹಯ ಅಥ ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಖಳಿಗಗಿ ಜರಿಗರ ತಯಲ್ು ಷಧಮವಿಲ್ಲ.ಮವುದರ  ಕ್ಯಣಖಳಿಗಗಿ ಜರಿಗರ ತಯಲ್ು 
ಷಧಮವಿಲ್ಲ. 

33.18 ಫ ನ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಷರ ರಖಳು: 
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(I)  ರ್ಸಫಫಿಂದಿ ಸಸಮದ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಸವಮಿಂಚಲ್ತ ಫ ನ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ವಮವಷರಥಮಲ್ಲ ಆಯಕಖಳಲ್ಲ ಡಮಲ್ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ 
ಈ ಷರ ರಮಡಿಮಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಷೌಲ್ಬಮಖಳನುನ ನಿ ಡಫಹುದು.ಮವುದರ  ಲ್ಖಿತ ಸರೊಯತಗಿ ದೊಯಣಿ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ನಿ ಡುವ ಭೊಲ್ಔ (ಅದನುನ 
ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರೈಮಯರ ಅಥ ಸವಮಿಂಚಲ್ತ ವಮವಷರಥಯಿಿಂದ ರ್ಸವ ಔರಿಸುತುದರ) ಭರ್ಹತಿ ಡರಮುವ ಭತುು ವರ್ಹಟು ನಡರಸುವ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ದಗಿಸಲ್ು 
ಫಮಿಂಕ್ ನರ ಯಗಿ ಅಥ ಅದಯ ನಿಯ ಜಿತ ಯತಿನಿಧಿಖಳ ಭೊಲ್ಔ ಪ್ತಕ್ರೊಿಂಡಿದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ. ಈಖ ನಿ ಡಲದ 
ಷಥಯಿ ಸೊಚ್ನರಖಳು ಅಥ ಇನುನ ಭುಿಂದರ ನಿ ಡಫಹುದು. ಕ್ರೊಟ್ಟ್ಯುವ ದೊಯಣಿ ಸೊಚ್ನರಖಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ರ್ಜನಸಿಂಖ್ಮ ವಿವಯಖಳದ ನಿಸ 
ಭತುು / ಅಥ ಮೆ ಲ್ಿಂಗ್ ವಿಳಸ, ನಿಸ ಭತುು / ಅಥ ಔಚರ ರಿ ದೊಯಣಿ ಸಿಂಖ್ರಮ, ಮೊಫರೈಲ್ ಫ ನ್ ಸಿಂಖ್ರಮ ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ 
ಮವುದರ  ರೈಮಕ್ತಿುಔ ವಿವಯಖಳನುನ ಸಭಮದಿಿಂದ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಧಗರಿರ್ಸದಿಂತರ ಫದಲಯಿಸುವ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಯಫಹುದು. ಸಭಮಕ್ರಕ. 

(ii) ಅಿಂತಹ ದೊಯಣಿ ಷೌಲ್ಬಮಕ್ರಕ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ, ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ಅಥ ಅದಯ ನಿಯ ಜಿತ ಯತಿನಿಧಿಖಳಿಗರ ದೊಯಣಿಮಲ್ಲ ತನನ ಖ್ತರ ಸಿಂಖ್ರಮ 
ವಿವಯಖಳು ಭತುು ಟರಲ್ಫ ನಿಕ್ ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಖುಯುತಿನ ಸಿಂಖ್ರಮ ("ಟ್ಟ-ಪ್ತನ್") ಅನುನ ಭೊಲ್ತಃ ಆಯಕ ಭಡಿದಿಂತರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತಿಳಿದಿಯುತುನರ. 
ಅವನಿಗರ ಅಥ ಅವನಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಸೊಚಿರ್ಸದಿಂತರ ಅಥ ತಯುಮ ಭೌಖಿಔ ಸೊಚ್ನರಖಳಿಿಂದ ಅಥ ಫರ ಯರ ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ಫದಲಯಿರ್ಸದಿಂತರ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಟರೊ ನ್-ಶಔುಗರೊಿಂಡ ದೊಯಣಿಯಿಿಂದ ಔಯರ ಭಡುತಿುದದಯರ ತನನ ಟ್ಟ-ಪ್ತನ್ ಗರ ಧವನಿ ನಿ ಡದಿಂತರ ಸೊಚಿಸಲಗಿದರ. ಫದಲಗಿ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಟ್ಟ-ಪ್ತನ್ ನಲ್ಲ ಸಿಂದತಭಔ ಧವನಿ ಯತಿಕ್ತಿಯಯ ವಮವಷರಥಮಲ್ಲ ಡಮಲ್ ಭಡಫಹುದು. 

(iii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ದೊಯಣಿಯಿಿಂದ ಔಯರ ಭಡದಿದದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಟ್ಟ-ಪ್ತನ್ ಗರ ಧವನಿ ನಿ ಡಫರ ಕ್ಖಫಹುದು, ನಿಂತಯ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ 
ಟ್ಟ-ಪ್ತನ್ ಅನುನ ತಕ್ಷಣ ಫದಲಯಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ. ಈ ದೊಯಣಿ ಷೌಲ್ಬಮವು ಈಗಿಯುವ ಅಥ ಈಗಿಯುವ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಎಲಲ ಖ್ತರಖಳಿಗರ 
ಅನವಯಿಸುತುದರ ಭತುು ಅನವಯಿಸುತುದರ. ಈ ಷೌಲ್ಬಮವು ಯಸುುತ ಫಮಿಂಕ್ ದಗಿಸುತಿುಯುವ ಅಥ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ರಿಚ್ಯಿಸಫಹುದದ ಎಲಲ 
ಇತಯ ಷೌಲ್ಬಮಖಳು, ಕ್ರೊಡುಗರಖಳು, ಕ್ತಿಯಮತಭಔತರಮ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ಸಹ ಳಗರೊಿಂಡಿದರ ಭತುು ಅನವಯಿಸುತುದರ. ಯಸುುತ ಅವಯು ಸರೊಿಂದಿಯುವ 
ಅಥ ಬವಿಷಮದಲ್ಲ ಅವಯು ತರಯರಮಫಹುದದ ಮವುದರ  ಖ್ತರಖಳು, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳು ಅಥ ಇತಯ ಹಣಕ್ಸು ಉತನನಖಳಿಗಗಿ ಅವನಿಗರ 
ನಿಯ ಜಿಸಲದ (ಅಥ ಅವನಿಿಂದ ಆಯಕ ಭಡಲ್ಟ್ಟ್ದರ ಅಥ ಫದಲಯಿಸಲಗಿದರ) ಈ ಟ್ಟ-ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಅವನ ಇತಯರಿಗರ ಯರ ಶವನುನ ದಗಿಸಲ್ು 
ಫಳಸಲಖುತುದರ ಸಿಂಕ್ತಿಗತ ಖ್ತರಖಳು, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳು ಅಥ ಹಣಕ್ಸು ಉತನನಖಳು. ಸವಮಿಂಚಲ್ತ ಅಥ ಹಸುಚಲ್ತ ಆಯಕಮ 
ವಮವಸಯಖಳು ಅಥ ಯವರನಖಳಿಗರ ಇದು ಅನವಯಿಸುತುದರ. ಟರ್ಚ -ಟರೊ ನ್ ದೊಯಣಿಯಿಿಂದ ಔಯರ ಭಡುಖ ಅವನು ತನನ ಟ್ಟ-ಪ್ತನ್ ಗರ ಧವನಿ 
ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ತಿಳಿದಿದರ, ಫದಲ್ಗರ ಟರಲ್ಫ ನ್ ನ ಡಮಲ್ ಮರ್ ನಲ್ಲ ತನನ ಟ್ಟ-ಪ್ತನ್ ಅನುನ ಡಮಲ್ ಭಡಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಟ್ಟ-ಪ್ತನ್ ಗರ ಧವನಿ ನಿ ಡಲ್ು ಆರಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡಯರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಟ್ಟ-ಪ್ತನ್ ಅನುನ ತಕ್ಷಣರ  ಫದಲಯಿಸಫರ ಕ್ರಿಂದು ುತುನರ. 

(iv) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫರ ಷಯತುಗಿ ುತುಯರ (i) ಮವುದರ  ಖ್ತರಖಳು, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳು, ಯಸುುತ ಅರ್ಸುತವದಲ್ಲಯುವ ಭತುು ಯಸುುತ ಸರೊಿಂದಿಯುವ 
ಹಣಕ್ಸು ಉತನನಖಳು ಅಥ ಬವಿಷಮದಲ್ಲ ಅವನು ಅದನುನ ತರಯರಮಫಹುದು; (ii) ಅಿಂತಹ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲ, ಫಮಿಂಕ್ ಉತುಭ 
ಯಮತನದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಸಗರ ಭಡುತುದರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿಳಿಂಫ ಅಥ ಅಸಭಥಗತರಮ ಕ್ಯಣದಿಿಂದಗಿ ಅವನು ತಕ್ಷಣರ  ಅಥ ಅವನ 
ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರಖಳ ಮೆ ಯರಗರ ಕ್ಮಗನಿವಗರ್ಹಸಲ್ು ಫಮಿಂಔನುನ ಸರೊಣರಗಯನನನಗಿ ಭಡುವುದಿಲ್ಲ. ; (iii) ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಮ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲ 
(ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸರಿಮದ ಭರ್ಹತಿಯಿಂದಿಗರ) ಅಥ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಸಿಂೂಣಗಗಿ ಅಥ ಬಖಶಃ 
ರ್ಹಿಂಡರಮಫಹುದು ಅಥ ಅಭನತುಗರೊಳಿಸಫಹುದು; (iv) ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ನಿರ್ಜದ ಅಥ ಅಸಭಗಔ ಅಥ ಅಸಷ್ವಲ್ಲ ಎಿಂದು ಫಮಿಂಕ್ 
ನಿಂಫಲ್ು ಕ್ಯಣವಿಯುವ ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ (ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವ ನಿಧಗಯವನುನ ಯರ್ಶನಸಫಯದು ಅಥ ವಿದಿಸಫಯದು) ಫಮಿಂಕ್ ತನನ 
ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುದಿಯಲ್ು ನಿಧಗರಿಸಫಹುದು. ಿಂದು ಅನುಭನವನುನ ಹುಟು್ಸಕ್ತಿ; 

(v) ಮವುದರ  ಖ್ತರಖಳಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ನಡರರ್ಸದ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟ್ಟನ ವಿವಯಖಳಲ್ಲ ಅಥ ವಿವಯಖಳಲ್ಲ ವಮತಮಸವಿದದಲ್ಲ, ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ 
ಅಯವತುು (60) ದಿನಖಳಲ್ಲ ಸಿಂಫಿಂಧಿತ ವಮತಮಸವನುನ ಲ್ಖಿತಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರತಿಳಿಸಲ್ು ನಿಫಗಿಂಧವನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುತುನರ. 
ವಿಪಲ್ದಯರ ಅದು ವರ್ಹಟನುನ ಸರಿಯಿಂದು ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ರ್ಸವ ಔರಿಸುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಈ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ 
ಫಮಿಂಕ್ ದಗಿಸುವುದನುನ ರಿಖಣಿರ್ಸ, ಎಲಲ ಔಯಭಖಳು, ಹಔುಕಖಳು, ಫರ ಡಿಕ್ರಖಳು, ನಡವಳಿಖಳು, ನಷ್ಖಳು, ಸನಿಖಳು, ರಚ್ುಖಳು, ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು 
ರಚ್ುಖಳಿಿಂದ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ನಷ್ವನುನಿಂಟುಭಡಲ್ು ಭತುು ಈ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ನಷ್ವನುನಿಂಟುಭಡಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ. ಮವುದರ  
ಸಭಮದಲಲದಯೊ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸರ ಳಿದ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ದಗಿಸುವುದರಿಿಂದ ಅಥ ಉದಬವಿಸುವ ಅಥ ಉಿಂಟಖುವ ಅಥ ಉಿಂಟಖುವ 
ರಿಣಭಗಿ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಉತುಭ ನಿಂಬಿಕ್ರಯಿಿಂದ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುುವುದು ಅಥ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲ್ು ನಿಯಔರಿಸುವುದು ಅಥ ಕ್ರೈಬಿಡುವುದು 
ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಸೊಚ್ನರಖಳು. ತನನ ಟ್ಟ-ಪ್ತನ್ ದಗಿಸಲ್ು ಷಧಮಖದಿದದಯರ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಅನುಔೊಲ್ಕ್ಕಗಿ ತನನ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ 
ಕ್ಮಗಖತಗರೊಳಿರ್ಸದಖ ಮೆ ಲ್ನ ನಷ್ ರಿಸಯದ ಎಲಲ ಷಯತುುಖಳು ಉತುಭಗಿಯುತುರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ, ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ತನನ 
ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ಇತಯ ಸಭಿಂರ್ಜಸದ ತಸಣರಖಳನುನ ಭಡಫಹುದು ಅಿಂತಹ ಕ್ಮಗಯೊಕ್ರಕ ಮೊದಲ್ು ಇದು ಸೊಔುರಿಂದು 
ರಿಖಣಿಸುತುದರ. 

(vi) ಬದಯತ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ ಭತುು ಕ್ಡುಗದಯಯನುನ ಯರ್ಸಲ್ುಅದಯ ರ್ಸಫಫಿಂದಿ ಭತುು ವಿದಖಳನುನ ಫಗರಹರಿಸಲ್ು ಸಸಮ ಭಡಲ್ು, ಮವುದದಯೊ 
ಇದದಯರ, ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಟರ ಪ್ ಭಡಫಹುದು ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನಡುವಿನ ದೊಯಣಿ ಸಿಂಬಷಣರಖಳನುನ 
ಯರಕ್ರ್ಗ ಭಡಫಹುದು, ಅದಯ ದಕಲರಮನುನ ಇರಿರ್ಸ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಸಹ ಕ್ರ ಳಫಹುದು ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮೆ ಲ್ನದಕ್ರಕ 
ಅವನರೊಿಂದಿಗರ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ. 

33.19 ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಷರ ರ: 

(i) ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಷರ ರಖಳನುನ ದಗಿಸಲ್ು ಫಳಸುವ ವಮವಷರಥಖಳು ಷಔಷು್ ಬದಯತ ಸುಯಕ್ಷತರಖಳನುನ ಸರೊಿಂದಿದರಯ ಎಿಂದು ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು 
ಫಮಿಂಕ್ ಸಭಿಂರ್ಜಸಗಿ ಯಯ ಗಿಔ ಔಯಭಖಳನುನ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುುತುದರ; ಅನವಮಖುವ ಮವುದರ  ಕ್ನೊನು, ನಿಮಭಖಳು, ನಿಮಭಖಳು, 
ಭಖಗಸೊಚಿಖಳು, ಸುತರೊು ಲರಖಳು, ನಿ ತಿ ಸಿಂರ್ಹತರಖಳು ಭತುು ಚಲ್ುಮಲ್ಲಯುವ ಭಯುಔಟರ್ ಅಬಮಸಖಳನುನ ಖಣನರಗರ ತರಗರದುಕ್ರೊಿಂಡು ಅಿಂತಹ 
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ವಮವಷರಥಖಳನುನ ನಿವಗರ್ಹಸುವಲ್ಲನ ಅಮಖಳನುನ ನಿಮಿಂತಿಯರ್ಸ ಭತುು ನಿವಗರ್ಹರ್ಸ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ನಲ್ಲ ಳಗರೊಿಂಡಿಯುವ 
ಅಮಖಳು, ರ್ಜಫದರಿಖಳು ಭತುು ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಖಳ ಫಗರಗ ತಿಳಿದಿಯುತುನರ ಭತುು ಸರಿಮದ ರಿಖಣನರಮ ನಿಂತಯ ಅದನುನ ಡರದುಕ್ರೊಿಂಡಿದದನರ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅವಯು ಔಿಂೂಮಟರ / ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಮಿಂತರೊಯ ಔಯಣಖಳು, ಇ-ಮೆ ಲ್ ಭತುು ಇಿಂಟರ ನರಟ್ ನ ಸಿಂೂಣಗ ಕ್ಮಗ ಜ್ಞನವನುನ 
ಸರೊಿಂದಿದದಯರಿಂದು ಯತಿನಿಧಿಸುತುಯರ ಭತುು ಖ್ತರಿಡಿಸುತುಯರ, ಇದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಡರಮಲ್ು ಅನುವು ಭಡಿಕ್ರೊಡುತುದರ. 

(ii) ಯಥಮಿಔ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಭತುು ಇ-ಕ್ಭಸಗ ಷೌಲ್ಬಮಖಳನುನ ಫಳಸುವ ಷೌಲ್ಬಮವಿದರ. (iii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ 
ಕ್ರೊ ರಿಕ್ರಮ ಮೆ ಯರಗರ ಫಮಿಂಕ್ ದಗಿಸಲ್ು ಪ್ತಕ್ರೊಿಂಡಿಯುವುದನುನ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ 

ಫಮಿಂಕ್ ರಬ ಷರೈಟ್ (www.kotak.com) ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ನಡರಸುವ ಷೌಲ್ಬಮ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ಕ್ಡುಗದಯ. 

(iv) ಇಿಂಟರ ನರಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ನ ಫಳಕ್ರಗರ ಅನವಯಿಸಫಹುದದ ಬಯತದ ಎಲಲ ಅನವಮಖುವ ಕ್ನೊನುಖಳು ಭತುು ಅನವಮಖುವ ಮವುದರ  ಇತಯ 
ನಮಮಮಪ್ತುಗರ ಫದಧಯಗಿಯಲ್ು ಭತುು ಅನುಸರಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ. ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮದ ಮವುದರ  ಸರೊಯಹರಿವಿಗರ ಕ್ಯಣಖುವ 
ಅಿಂತಜಗಲ್ದಲ್ಲನ ಮವುದರ  ವರ್ಹಟನುನ ಆರ ಬಿಐನ ವಿನಿಭಮ ನಿಮಿಂತಯಣ ನಿಮಭಖಳಿಗರ ಅನುಷಯಗಿ ಔಟು್ನಿಟ್ಗಿ ಭಡಫರ ಔು ಭತುು 
ಅದನುನ ಭಡಲ್ು ವಿಪಲ್ದಖ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಎಚ್ುರಿಕ್ರ ನಿ ಡಲಖುತುದರ; ವಿದರ ರ್ಶ ವಿನಿಭಮ ನಿವಗಹಣ ಕ್ಯದ, 1999 ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲ ದಿಂಡ 
ವಿಧಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯಫಹುದು. ಕ್ಡುಗದಯಯ ರ್ಹತಸಕ್ತಿುಮನುನ ಯರ್ಸುವ ಉದರದ ಶದಿಿಂದ, ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ 
ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ಕ್ರಲ್ವು ಇಿಂಟನರಗಟ್ ವರ್ಹಟುಖಳನುನ ನಿಯಔರಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಕ್ಯಿದರಿರ್ಸದರ ಕರಿ ದಿ. ವಮಕ್ತಿು / ಕ್ಷಖಳು ಖ್ತರ ಭರ್ಹತಿಮ ಅನಧಿಔೃತ 
ಅಥ ಮೊ ಸದ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ಕ್ರ್ ಗದಯಯನುನ ಯರ್ಸುವ ಉದರದ ಶದಿಿಂದ ಇದನುನ ಭಡಲಖುತುದರ. 

(v) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅವಯು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ರಬ-ಷರೈಟ್ ಖಳನುನ ಖುಯುತಿಸುತಿುಯುವುದನುನ ದೃ ms ಡಿಸುತುಯರ, ಅಲ್ಲ ಅವಯು ಉತನನಖಳು ಭತುು ಷರ ರಖಳ 
ಷವಧಿ ನ / ಕರಿ ದಿ ಭತುು ಕರಿ ದಿ ಭತುು ಈ ವತಿಗಗಿ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ನಿ ಡುವ ಭೊಲ್ಔ ತಭಭ ಕ್ರ್ಗ ಭೊಲ್ಔ ವತಿಖಳನುನ ಭಡುವ ಈ 
ಸರಚ್ುುವರಿ ರೈರ್ಶಷ್ಾವನುನ ಫಳಸಫಹುದು. ಅಿಂತಜಗಲ್. ಅಿಂತಹ ರಬ ಷರೈಟ್ ಖಳಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿ ಡಿದ ಆದರ ಶಖಳಿಗರ ವತಿ ಭಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ 
ಕ್ರ ವಲ್ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ದಗಿಸುತಿುದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ ಭತುು ದೃಢಡಿಸುತುಯರ ಭತುು ಉತನನಖಳು ಭತುು ಷರ ರಖಳ ಭಯಟದ 
ನಿರ್ಜದ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಮವುದರ  ಬಖದರೊಿಂದಿಗರ ಅಥ ಬಖವಲ್ಲ. 

(vi) ಆನ್ ಲರೈನ್ ಅಥ ಫ ನ್  ಭೊಲ್ಔ ವಿನಿಂತಿಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ ಭತಯ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಷರ ರಖಳನುನ ಡರಮಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಪ್ತನ್ / ಸ ವರ್ಗ ಅನುನ ಔಳುರ್ಹಸುತುದರ. 

33.20 ಇಮೆ ಲರು ಳಿಕ್ರ: 

(i) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ುತುನರ, ತನನ ಭರ್ಸಔ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ಇ-ಮೆ ಲ್ ಭೊಲ್ಔ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ 
ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸದ ಇ-ಮೆ ಲ್ ವಿಳಸಕ್ರಕ ಔಳುರ್ಹಸುತುನರ ಭತುು ಭರ್ಸಔ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ತಲ್ುಪ್ತಸಲಗಿದರ ಎಿಂದು ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ. 
ವಿದುಮನಭನಗಿ ವಿತರಿರ್ಸದ ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ಯರ ರ್ಶಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ತರೊಿಂದಯರ ಅನುಬವಿರ್ಸದಯರ, ಮಗಮ ಭಖಗಖಳ ಭೊಲ್ಔ 
ವಿತಯಣರಮನುನ ಭಡಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅನುವು ಭಡಿಕ್ರೊಡಲ್ು ಅವನು ಔೊಡಲರ  ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತಿಳಿಸಫರ ಔು. ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ 15 
(ಹದಿನರೈದು) ದಿನಖಳಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ತಿಳಿಸಲ್ು ವಿಪಲ್ದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸುವ ಫಗರಗ ದೃಢ ಔಯಣಗಿ ಕ್ಮಗನಿವಗರ್ಹಸುತುದರ. 

(ii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ಸಿಂಬವನಿ ಮ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಯತಿಫಿಂಧಔ ಷರ ರಿದಿಂತರ ಎಲಲ ಬದಯತ ಅಮಖಳ ಫಗರಗ ಸಿಂೂಣಗಗಿ 
ತಿಳಿದಿಯುತುನರ ಭತುು ಫಮಿಂಔನುನ ರ್ಹಡಿದಿಡಲ್ು ುವುದಿಲ್ಲ. 

(iii) ಯರ್ಶ ದಿ ಅಥ ಯರ್ಶ ದಿಮನುನ ಲರಕ್ತಿಕಸದರ, ತಿಳಿಸುವಿಕ್ರ ಅಥ ಅವಯ ಸರ ಳಿಕ್ರಮನುನ ಲರಕ್ತಿಕಸದರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಮವುದರ  ಫಧಮತರಖಳಿಗರ ತನು ಸಿಂೂಣಗ 
ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತರು ನರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ. ನಿಲ್ಗಕ್ಷಾ ಷರ ರಿದಿಂತರ ಮವುದರ  ಸಿಂದಬಗಖಳಲ್ಲ, ಷರ ರಮನುನ ಫಳಸಲ್ು ಅಥ 
ಅಸಭಥಗತರಯಿಿಂದ ಅಥ ಮವುದರ  ಖ್ತರಿಮ ಉಲ್ಲಿಂಗನರಯಿಿಂದ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ನರ ಯ, ಯರೊ ಕ್ಷ, ಯಸಿಂಗಿಔ, ವಿವರ ಷ ಅಥ 
ರಿಣಭಕ್ರಿ ಸನಿಖಳಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

33.21 ಬಿಲ್ ವತಿ: 

(i) ಬಿಲ್ ವತಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಗರೊತುುಡಿರ್ಸದ ಖ್ತರಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗರ ಫಳರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡು ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸದ ಮವುದರ  
ಷರ  ೂಯರೈಕ್ರದಯಯ ಖ್ತರಗರ ರ್ಜಭ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಬಿಲ್ ಖಳನುನ ವತಿಸಲ್ು ಅನುವು ಭಡಿಕ್ರೊಡುತುದರ. 

(ii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮನುನ ಅಿಂತಹ ಬಿಲ್ ನ ಮೊತುಕ್ರಕ ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮಗಮ ಚನರಲ್ ಖಳ ಭೊಲ್ಔ 
ಷರ ರಮ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಧಿಕ್ಯ ನಿ ಡಿದಯರ, ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕಖಳು ಇದದಯರ ಬಿಲ್ ವತಿಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ ದಗಿಸುತುದರ. ಖಭನಿಸಫರ ಕ್ದ 
ಅಿಂಶರಿಂದಯರ, ಕ್ರೊಟಕ್ ನರಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಭೊಲ್ಔ ಬಿಲ್ ವತಿ ವರ್ಹಟ್ಟನಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ಯತಿಪಲ್ ಅಿಂಔಖಳನುನ ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಲ. 

(iii) ದಗಿರ್ಸದ ಷರ ರಮು ಬಿಲ್ ವತಿಖಳಿಗರ ಭತಯ ಎಿಂದು ಕ್ಡುಗದಯನು ಪ್ತಕ್ರೊಳುುತುನರ, ಅಲ್ಲ ಬಿಲಭಡುವವಯುನರ ಯಗಿ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ 
ನರೊ ಿಂದಯಿಸಲ್ಡುತುನರ. ಬಿಲಭಡುವವಯು ಅಥ ಇನನವುದರ  ಷರ  ೂಯರೈಕ್ರದಯರಿಿಂದ ನರ ಯಗಿ ದಗಿಸಲದ ಬಿಲ್ ವತಿ ಷರ ರಖಳಿಗರ 
ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ಯತಿನಿಧಮವನುನ ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಸವಿಂತ ಅಮದಲ್ಲ ಫಳಸಲ್ು ಆಯಕ ಭಡಿಕ್ರೊಳುಫಹುದು, ಇದರಿಿಂದಗಿ 
ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ನಷ್ / ಸನಿ / ವಿದಖಳಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗ ನರ ಯ ವಮವಸಯ. 

(iv) ಬಿಲಭಡುವವರಿಗರಅಖತಮವಿಯುವಿಂತರ ಫಮಿಂಕ್ ಬಿಲ್ ವತಿಖಳನುನ ಭಡುತುದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ. ತದ ಅಥ ಅೂಣಗ 
ನಭೊದುಖಳ ಕ್ಯಣದಿಿಂದಗಿ ಬಿಲ್ ಮೊತುವನುನ ಬಿಲ್ ತಿಯಸಕರಿರ್ಸದ ಕ್ಯಣವನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ಸರೊಣರಗಯನನನಗಿ ಭಡುವುದಿಲ್ಲ. 

(v) ಕ್ಡುಗದಯನು ತನನ ಸರಿಮದ ಖುಯುತಿನ ವಿವಯಖಳನುನ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಔಿಂನಿಮಲ್ಲ ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸದಿಂತರ ನಿ ಡಲ್ು ುತುನರ ಭತುು ಈ ವಿಷಮದಲ್ಲ 
ತದ ಭರ್ಹತಿಮ ಕ್ಯಣದಿಿಂದಗಿ ಫಮಿಂಔನುನ ಮವುದರ  ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಯಿಿಂದ ನಷ್ವನುನಿಂಟುಭಡಲ್ು ುತುನರ. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಔಿಂನಿಯಿಂದಿಗರ 
ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸಯುವ ಖುಯುತಿನ ವಿವಯಖಳಲ್ಲನ ಮವುದರ  ಫದಲವಣರಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದ ಸಭಮದ ಮಿತಿಯಳಗರ ಸಿಂವಹನ ಭಡಲ್ು 
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ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ. 

(vi) ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿವಯಖಳ ನಿಕಯ ನಿವಗಹಣರಮನುನ ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಎಲಲ ಸಭಿಂರ್ಜಸದ ಔಯಭಖಳನುನ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುುತುದರಮದಯೊ, ತದ 
ವಿವಯಖಳು / ಭರ್ಹತಿಮ ಕ್ಯಣದಿಿಂದಗಿ ಮವುದರ  ದರೊ ಷಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಳಗರೊಿಂಡಿಯುವ ಭರ್ಹತಿಮು ನಿಕಯಗಿಲ್ಲ / 
ತಗಿದರ ಎಿಂದು ತಿಯುಗಿದಯರ ಅವನಿಗರ ಆಖುವ / ಅನುಬವಿಸಫಹುದದ ಮವುದರ  ನಷ್, ಸನಿ ಇತಮದಿಖಳಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

(vii) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿವಯಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ದಗಿಸುವ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಔಿಂನಿಗರ ಮವುದರ  ಆಕ್ಷರ ಣರ ಇಲ್ಲ ಎಿಂದು ುತುನರ. ಬಿಲ್ 
ವಿವಯಖಳಲ್ಲನ ಮವುದರ  ವಿದಖಳು ನರ ಯಗಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಔಿಂನಿಯಿಂದಿಗರ ಇತಮಥಗಗರೊಳುುತುರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ 
ರ್ಜಫದರಿ ಭರ್ಹತಿಮನುನ ದಗಿಸುವುದಕ್ರಕ ಭತಯ ರ್ಸ ಮಿತಗಿದರ. 

(viii) ಕ್ರೊಟ್ಟ್ಯುವ ಸೊಚ್ನರಖಳ ದಕಲರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗಿನ ವರ್ಹಟುಖಳು ಎಲಲ ಉದರದ ಶಖಳಿಗರ ನಿಣಗಮಔ ುಯರ ಭತುು ಫಿಂಧನಗಿಯುತುರ 
ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ ಭತುು ಮವುದರ  ಯಕ್ತಿಯಯಮಲ್ಲ ಇದನುನ ಷರ್ಮಗಿ ಫಳಸಫಹುದು. ಬಿಲ್ ವತಿ ಷರ ರಖಳಿಗರ ಶುಲ್ಕಖಳು 
ಮವುದದಯೊ ಇದದಯರ ಅದು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸಿಂೂಣಗ ವಿರ ಚ್ನರಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಮವುದರ  ಸೊಚ್ನರ ನಿ ಡದರ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ 
ಿಂದರ  ರಿ ತಿ ಫದಲಖಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಷವತಿಂತಯಾದಲ್ಲದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ. ಮವುದರ  ಕ್ಯಣವನುನ ನಿಖದಿಡಿಸದರ ಭತುು ಮವುದರ  
ಸೊಚ್ನರ ನಿ ಡದರ ಮವುದರ  ಅಥ ಎಲಲ ಖ್ತರ (ಖಳಿಗರ) ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಬಿಲ್ ವತಿ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ ಅಥ ಅಲ್ಲ ದಗಿರ್ಸದ ಮವುದರ  
ಷರ ರಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು ಷವತಿಂತಯಾವಿದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ. 

34. ಸುಯರ್ತ್ ಕರ್ಡ್ಹ 

811 # ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ / ಕ್ರೊಟಕ್ ಎನ್ ಆರ ಐ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಭತುು ರ್ಸಲ್ಕ ಇನ್ ಷರೈರ ಲಟ್ಟನಿಂ ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನ 
ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ (ಈ ಷಯತಿುನ ಉದರದ ಶಖಳಿಗಗಿ ರ್ಜಿಂಟ್ಟಮಗಿ "ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ" ಎಿಂದು ಔಯರಮಲಖುತುದರ) ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲನ ಫಕ್ತಿ 
ಮೊತುವನುನ ಟ್ಗಿ ಮವುದರ  ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಕ್ರ್ಗ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಜರೊತರಗರ ಫಡಿಡ ಭತುು ಇತಯ ಎಲ್ಲ ರಚ್ುಖಳು, ಇಲ್ಲ ಉಲರಲ ಖಿರ್ಸಯುವಿಂತರ ಶುಲ್ಕಖಳು, 
ರಿಣಭ ಬಿ ಯುತುರ ಆದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರಮ ಸಭಮದಲ್ಲ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಇನೊನ ವಿಧಿಸಲಖದ ಶುಲ್ಕಖಳು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಯತಿಜ್ಞರ / ಸರೈಪ್ ಥರಕ್ರ ಶನ್ / ಅಿಂತಹ ಷರಔೊಮರಿಟ್ಟಖಳು / ಟಮ್ಗ ಠರ ವಣಿಖಳು / ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಅನುಮೊ ದಿಸಲ್ಟ್ ಇತಯ ಸವತುುಖಳ ಹಔುಕ ಭತುು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರಸರಿನಲ್ಲ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಯಿಂದಿಗರ ಏಕ್ಿಂಗಿಮಗಿ ಅಥ ರ್ಜಿಂಟ್ಟಮಗಿ, ಫಮಿಂಕ್ ಸೊಚಿರ್ಸದ ಯೊ ಭತುು ವಿಧನದಲ್ಲ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಿಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಕಲರಖಳನುನ ಬದಯತರಮ ಯಚ್ನರಗಗಿ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತೃಪ್ತುಔಯದ ಯೊದಲ್ಲ ಭತುು ಕ್ಮಗಖತಗರೊಳಿಸಫರ ಔು. ಷ್ಿಂಪ್ 
ಡೊಮಟ್ಟ ಷರ ರಿದಿಂತರ ರ್ಸ ಮಿತಗಿಯದರ ಸುಯಕ್ಷತರಮ ಯಚ್ನರ ಭತುು ಇತಯ ಎಲಲ ities ಚರಿಔತರಖಳನುನ ೂಣಗಗರೊಳಿಸುವ ರಚ್ುಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಬರಿಸಫರ ಔು. 

34.1 811 # ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ನಿಮಭಖಳು 

811 # ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಎನುನವುದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗರ ನಿವಗರ್ಹಸುವ ದ ಠರ ವಣಿಮ ವಿಯುದಧ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಯಡಿರ್ಸದ 
ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಆಗಿದರ (ಇನುನ ಭುಿಂದರ ಇದನುನ "811 # ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ" ಎಿಂದು ಔಯರಮಲಖುತುದರ). 811 # ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಕ್ರ್ಗ ಡರಮಲ್ು, ಅಜಿಗದಯಯು ಔನಿಷಠ term 15,000 ಠರ ವಣಿಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ನಿವಗರ್ಹಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 

34.2 ಕ್ರೊಟಕ್ ಎನ್ಆಐಗಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ನಿಮಭಖಳು 

ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಎನ್ಆಐಗಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಎನುನವುದು ಫಮಿಂಔನಲ್ಲ ನಿವಗರ್ಹಸಲಖುವ ಎನ್ಆಇಗ / ಎನ್ಆಗಟಮ್ಗ ಠರ ವಣಿಮ ವಿಯುದಧ ಅನಿರ್ಸ 
ಬಯತಿ ಮರಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ನಿ ಡಿದ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಆಗಿದರ. ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಎನ್ ಆರ ಐ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಡರಮಲ್ು, ಅಜಿಗದಯಯು ಫಮಿಂಕ್ ಸೊಚಿರ್ಸದಿಂತರ ಔನಿಷಠ 
ಎನ್ ಆರ ಇ / ಎನ್ ಆರ  ಅವಧಿಮ ಠರ ವಣಿ ಕ್ಮುದಕ್ರೊಳುುವ ಅಖತಮವಿದರ. 1 ವಷಗದ ಮೊದಲ್ು ಟ್ಟಡಿಮ ದಿಳಿ ಸಿಂಬವಿರ್ಸದಲ್ಲ ಎನ್ ಆರ ಇ ಟ್ಟಡಿಮ 
ಳಗರೊಳುುವಿಕ್ರ ಟ್ಟಡಿ ಮಲ್ಲ ಆ ಅವಧಿಗರ ಗಯಹಔಯು ಖಳಿರ್ಸದ ಆಸಕ್ತಿುಯಿಲ್ಲ. 

34.3 ರ್ಸಲ್ಕ ಸುಯರ್ತ ಲಾಟ್ಟನಮ್ ಕ್ರ್ಗ ನಿಮಭಖಳನುನ ರಯ ಯರ ಪ್ತಸುತುದರ 
ರ್ಸಲ್ಕ ಇನರೀಫೈಸುಗಯರ್ತ ಲಾಟ್ಟನಮ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಎನುನವುದು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗರ ನಿವಗರ್ಹಸುವ ಟಮ್ಗ ಠರ ವಣಿಮ ವಿಯುದಧ 
ಫಮಿಂಕ್ ನಿ ಡುವ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಆಗಿದರ. ರ್ಸಲ್ಕ ಇನರೀಫೈಸುಗಯರ್ತ ಲಾಟ್ಟನಮ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಡರಮಲ್ು, ಅಜಿಗದಯಯ ಔನಿಷಠ ಅವಧಿಮ ಠರ ವಣಿ 
ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗರ ₹ 50,000 ಕ್ಮುದಕ್ರೊಳುುವ ಅಖತಮವಿದರ. 

34.4 ಸುಯರ್ತ ಕ್ರ್ ಗಗಗಿ ಷಭನಮ ನಿಮಭಖಳು: 

ಈ ದದ ಠರ ವಣಿ ಮೊತುವು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಫದಲವಣರಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಮಿತಿ ಠರ ವಣಿ ಮೊತುದ ಎಿಂಬತುು ಯತಿಶತ (80%) ಆಗಿಯಫರ ಔು. ಈ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಫದಲವಣರಗರ 
ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಡರಮುವ ಉದರದ ಶಕ್ಕಗಿ ಠರ ವಣಿ / ಖಳು ಎಿಂಫ ದವನುನ ಅಜಿಗದಯಯು ನಿಖದಿತ ಅಜಿಗ ನಭೊನರಮನುನ 
ಸರಿಮಗಿ ಬತಿಗ ಭಡಿದ ನಿಂತಯ ಅಥ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ಸೊಚಿಸುವ ಮವುದರ  ವಿಧನದಿಿಂದ ತರಯರಮಲಖುತುದರ. ರ್ಹ ಗರ ತರಯರದಿಯುವ ಠರ ವಣಿ / 
ಖಳು ಿಂದು ವಷಗದ ಔನಿಷಠ ಿಂದು ವಷಗದ ಅವಧಿಗರ ಇಯಫರ ಔು ಭತುು ಅದು ಸವಮಿಂ ನವಿ ಔಯಣ ಔಯಭದಲ್ಲಯಫರ ಔು ಭತುು ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು 
ಷಯತುುಖಳಿಗರ ಸರಚ್ುುವರಿಮಗಿ, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳು ಭತುು ಟಮ್ಗ ಠರ ವಣಿಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಸಹ 
ಅನವಯಿಸುತುದರ. ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ನಿ ಡಿದ ನಿಂತಯ, ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಷಭನಮ ಹಔುಕದಯ ಭತುು ಷರಟ್ -ಆಫ್ಟ ನ ಹಕ್ತಿಕನ ಜರೊತರಗರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಠರ ವಣಿ ಇಟ್ಟ್ಯುವ ಸಿಂೂಣಗ ಅವಧಿಮ ಠರ ವಣಿ ಮೊತುದ ಮೆ ಲರ ಫಮಿಂಕ್ ಿಂದು ಹಔಕನುನ ಖುಯುತಿಸುತುದರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖಳಿರ್ಸದ ಆಸಕ್ತಿುಮನುನ 
ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ, ಭುಕ್ುಮಗರೊಳುುವವಯರಗರ ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಅಥ ದ ಠರ ವಣಿ. ಅಜಿಗದಯಯು ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ಅರ್ಸುತವದಲ್ಲಯುವ ಟಮ್ಗ ಠರ ವಣಿ 
ಸರೊಿಂದಿದದಯರ, ಠರ ವಣಿ ಮೊತುವನುನ ಅಜಿಗದಯಯ ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಲ್ಿಂಕ್ ಭಡಲಖುತುದರ ಭತುು ಠರ ವಣಿ ದವನುನ ತಕ್ಷಣದಿಿಂದ ಜರಿಗರ 
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ಫಯುವಿಂತರ ಸವಮಿಂ-ನವಿ ಔಯಣ ಔಯಭಗಿ ರಿವತಿಗಸಲಖುತುದರ. ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಲ್ಿಂಕ್ ಭಡಲದ ಠರ ವಣಿ ದದಿಿಂದ ಮವುದರ  ಬಖವನುನ 
ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಹಕ್ತಿಕಲ್ಲ. ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಡರಮಲ್ು ತರಯರಮಲದ ಠರ ವಣಿ ಅವಧಿಮು ಭುಕ್ುಮಗರೊಳುುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು 
ಯದುದಗರೊಳುದ ಸರೊಯತು ಸವಮಿಂ ನವಿ ಔಯಣ ಔಯಭದಲ್ಲ ಭುಿಂದುವರಿಮುತುದರ. HUF ಖಳು, ಲ್ುದರಿಕ್ರ ಸಿಂಷರಥಖಳು ತರಯರಮುವ ಠರ ವಣಿಖಳ ದವು 
ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಅಹಗಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಿಂದು ರ ಳರ ಅಜಿಗದಯನು ಇನರೊನಫಫ ವಮಕ್ತಿುಯಿಂದಿಗರ ರ್ಜಿಂಟ್ಟಮಗಿ ಟಮ್ಗ ಠರ ವಣಿ ತರಯರದಯರ, ಠರ ವಣಿ 
ದವನುನ ತರಯರಮಲ್ು ಅಜಿಗ ನಭೊನರಮಲ್ಲ ದಗಿಸಲದ ವಿವಯಖಳ ಯಕ್ಯ ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಮೊದಲ್ ಖ್ತರದಯರಿಗರ ಭತಯ 
ನಿ ಡಲಖುತುದರ. ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ವಿತಯಣರಮು ಟಮ್ಗ ಠರ ವಣಿ ಮಶರ್ಸವಮಗಿ ಯಯಿಂಬಖುತುದರ. 

ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ 90 ದಿನಖಳ ಳಗರ ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಔನಿಷಠ ಮೊತುವನುನ ವತಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ವಿಪಲ್ದಯರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖಳಿಗರ ೂವಗ ಸೊಚ್ನರ ಅಥ ಉಲರಲ ಕವಿಲ್ಲದರ ಠರ ವಣಿ ಮೊತುವನುನ ದಿಳಿಮಖುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್  ಸರೊಿಂದಿಯುತುದರ. 
ಭತುು ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ವಿಯುದಧ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುವನುನ ಠರ ವಣಿ ಮೊತುದಿಿಂದ ಸೊಔುಗಿ ಭತುು ಸರೊಿಂದಿಸಲ್ು ಭತುು ಟ್ಟಡಿ 
ಪ್ ಸ್ ಔಡಿತದ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುವನುನ ಭತಯ ಸವಮಿಂ ನವಿ ಔಯಣದ ಸೊಚ್ನರಖಳರೄಿಂದಿಗರ ಭುಿಂದುವರಿಸಲಖುತುದರ. ಟ್ಟಡಿಮನುನ ಭುಿಂದುವರಿಸಲ್ು ಔನಿಷಠ 
ಮಿತಿ ಎನ್ ಆರ ಇ ಟ್ಟಡಿಗರ ₹ 25000, ಎನ್ ಆರ  ಟ್ಟಡಿಗರ ₹ 10000ಭತುು ₹10000  ಎಫ್ಟ ಆಗಿಯುತುದರಅಥ ಟ್ಟಡಿ ವಿಯುದಧ 811 # ಡಿಯ ಮ್ ಡಿಪಯರಿಂಟ್ ಕ್ರ್ಗ 
ಭತುು ರ್ಸಲ್ಕ ಇನ್ ಷರೈರ ಕ್ರ್ಗ ನಿ ಡಲಖುತುದರ. ಫಕ್ತಿ ಮೊತುವನುನ ಷವಧಿ ನಡಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡ ನಿಂತಯ ಟ್ಟಡಿ ಮೊತುವನುನ ಮಿತಿ ಮೊತುಕ್ತಿಕಿಂತ ಔಡಿಮೆಯಿದದಯರ 
ಟ್ಟಡಿ ದಿಳಿಮಖುತುದರ ಭತುು ಮೊತುವನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖ್ತರಗರ ರ್ಜಭ ಭಡಲಖುತುದರ. 

ಅಜಿಗದಯಯು ತರಯರದಿಯುವ ಠರ ವಣಿ ಅವಧಿಗರ ವಮಕ್ತಿುಮನುನ ನಭನಿದರ ಗಶನ ಭಡುವ ಹಔಕನುನ ಅಜಿಗದಯಯು ಸರೊಿಂದಿಯುತುಯರ. ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ಗ 
ಸರೊ ಲ್ಡರ ದ ಠರ ವಣಿ ಮೊತುವನುನ ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ು / ಅಿಂತಮಗರೊಳಿಸಲ್ು ಫಮರ್ಸದಯರ ಅಥ ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥ 
ಫಮಿಂಕ್ ಯದುದಗರೊಳಿರ್ಸದಯರ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಭಯಣದ ನಿಂತಯ ಠರ ವಣಿ ದವನುನ ಭುಕ್ುಮಗರೊಳಿರ್ಸದಲ್ಲ, ಫಮಿಂಕ್ ಆಗಿಯಫರ ಔು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ೂವಗ ಸೊಚ್ನರ ಅಥ ಉಲರಲ ಕವಿಲ್ಲದರ ಸಿಂೂಣಗ ಅವಧಿಮ ಠರ ವಣಿ ಮೊತುವನುನ ತಕ್ಷಣರ  ದಿಳಿಮಗಿಸಲ್ು ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ 
ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಫಕ್ತಿ ಮೊತುವನುನ ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ / ನಮಿನಿಗರ ವಿಯುದಧಗಿ ಸೊಔು ಭತುು ಸರೊಿಂದಿಸಲ್ು 
ಅಹಗಯಗಿಯುತುಯರ. ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕಖಳು, ಶುಲ್ಕಖಳು ಷರ ರಿದಿಂತರ ಮವುದರ  ಮೊತುವನುನ ಔಡಿತಗರೊಳಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ ಭತುು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಫಡಿಡ ಷರ ರಿದಿಂತರ ಫಕ್ತಿ ಅವಧಿಮ ಠರ ವಣಿ ಮೊತು. ಸುಯರ್ತ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಕ್ರ್ಗ 
ಸರೊ ಲ್ಡನಗಭಯಣದ ನಿಂತಯ ಕ್ರೊನರಗರೊಳುುತುದರ. 

35. ಹ್ಚುುವರಿ ರಕ್ಟಣ್ 
35.1 ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ವಿಡಿಯ  ಟರ ಪ್ ಅಥ ಕ್ಮಮೆಯದಲ್ಲ ಯರಕ್ರ್ಗ ಭಡಫಹುದು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಆವಯಣ / ಮಿಂತಯಖಳು / 

ಸಲ್ಔಯಣರಖಳಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಷೌಲ್ಬಮಖಳ ಯರ ಶ / ಉರ್ಸಥತಿ / ಫಳಕ್ರ ಭತುು ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ಎಲಲ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ದಕಲ್ಸಫಹುದು, ಫ ನ್ ನಲ್ಲ ಭಡಿದ 
ಸಿಂಬಷಣರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ಅಿಂತಹ ತುಣುಔನುನ ಅವಲ್ಿಂಬಿಸಫಹುದು ಮವುದರ  ನಡವಳಿಖಳಲ್ಲ ಷರ್ಮಗಿ ತುಣುಔುಖಳು / ಯರಕ್ಡಿಗಿಂಗ್. 

35.2 ಎಟ್ಟಎಿಂ / ಟರ್ಚ ಆಕ್ರೀಸ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಟಮಿಗನಲ್ / ಇಡಿರ್ಸ- ಪ್ತಒಎಸ / ಇತಯ ಷಧನಖಳಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗನ ಫಳಕ್ರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಎಕ್ೀ ರಯಸ ಪ್ತಗರಮನುನ 
ಸರೊಿಂದಿಯುತುದರ: 

(i) ಸೊಔುದ ವರ್ಹಟು ಭತುು ಖ್ತರ ದಕಲರಖಳನುನ ನಿವಗರ್ಹಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಖತಮವಿಯುವ ಮವುದರ  ವಿಧನದಿಿಂದ ಸಿಂಖಯಹಣರ, ಸಿಂಖಯಹಣರ, ಸಿಂವಹನ 
ಭತುು ಸಿಂಸಕಯಣರ, ಖುಯುತಿಸುವಿಕ್ರ ಭತುು ಖ್ತರ ಸಭತರೊ ಲ್ನ ಭರ್ಹತಿಮನುನ; 

(ii) ಫಮಿಂಕ್ ಎಟ್ಟಎಿಂ ನರಟ್ ವಕ್ಗ / ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖ್ತರ ಭತುು ವರ್ಹಟ್ಟನ ಭರ್ಹತಿಮ ವಿವಯಖಳ ಬಖವರ್ಹಸುವವಯು ಭತುು ಪ್ಯಷರಸರ ಖಳಿಗರ ಬಿಡುಖಡರ 
ಭತುು ಯನರ ಭತುು ಎಟ್ಟಎಿಂ / ಇತಯ ಷಧನದಲ್ಲ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಫಳಸಲ್ು ಅಖತಮವಿಯುವ ಇತಯ ಡರ ಟ; 

(iii) ಫಮಿಂಕ್ / ಇತಯ ನರಟ್ ವಕ್ ಗಖಳಲ್ಲ ಬಖವರ್ಹಸುವವಯು ಭತುು ಪ್ಯಷರಸಸಗಗಳಿಿಂದ ಅಿಂತಹ ಭರ್ಹತಿ ಭತುು ಡರ ಟವನುನ ಉಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು; 

(iv) ಅಿಂತಹ ಬಖವರ್ಹಸುವವಯು ಭತುು ಸಿಂಷಕಯಔಖಳು ಳಟ್ಟ್ಯುವ ಭರ್ಹತಿಮನುನ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸುವುದನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಸುವ ಕ್ನೊನು ಭತುು 
ನಿಫಿಂಧನರಖಳರೄಿಂದಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಎಟ್ಟಎಿಂ ನರಟ್ ವಕ್ಗ / ಇತಯ ನರಟ್ ವಕ್ ಗಖಳಲ್ಲ ಬಖವರ್ಹಸುವವಯು ಭತುು ಸಿಂಷಕಯಔಖಳ ಅನುಸಯಣರ; 

(v) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ ಖ್ತರ (ಖಳು) ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಅಥ ರೈಮಕ್ತಿುಔ ವಿವಯಖಳ ಫಳಕ್ರಮ ಭೊಲ್ಔ ಭಡಿದ ವರ್ಹಟುಖಳ ಫಗರಗ ಭೊಯನರ  
ವಮಕ್ತಿುಖಳಿಗರ ಭರ್ಹತಿಮನುನ ಫರ್ಹಯಿಂಖಡಿಸುವುದು; ಭತುು / ಅಥ ಕ್ನೊನು ಅಥ ಸಕ್ಗರಿ ಸಿಂಷರಥ ಅಥ ನಮಮಲ್ಮದ ಆದರ ಶಖಳು ಅಥ 
ಕ್ನೊನು ಔಯಭಖಳನುನ ಅನುಸರಿಸಲ್ು ಅಖತಮವಿದದಖ; ಭತುು / ಅಥ ಅಖತಮವಿದದಖ ದರೊ ಷಖಳನುನ ರಿಹರಿಸಲ್ು ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಎತಿುದ 
ಯವರನಗರ; ಭತುು / ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಆಿಂತರಿಔ ದತುಿಂಶ ಸಿಂಸಕಯಣರಮ ಅವಶಮಔತರಖಳನುನ ೂಯರೈಸುವ ಸಲ್ುಗಿ; 

(vi) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಕ್ನೊನು ಅಥ ನಿಮಿಂತಯಣದ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಖತಮವಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಭರ್ಹತಿಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿಗರ ನಿ ಡಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ುತುಯರ, ಅಥ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ಸಭಿಂರ್ಜಸಗಿ ವಿನಿಂತಿಸಫಹುದದ ಮವುದರ  ಸೊಔು ಭರ್ಹತಿ; 

36. ಕ್ಯ್ಭಡಫ್ೇಡಿ 

36.1 "ಔಯರ ಭಡಫರ ಡಿ" ನರೊ ಿಂದವಣರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಅರ್ಸುತವದಲ್ಲಯುವ ಗಯಹಔರಿಗರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗರ ಮವುದರ  ಸಿಂಫಿಂಧವಿಲ್ಲದ ಗಯಹಔರಿಗರ ಭುಔುಗಿದರ. 

36.2 "ಮೊಫರೈಲರಗಔಯರಭಡಫರ ಡಿ" ಗಗಿ ನರೊ ಿಂದಣಿ ಫಮಿಂಕ್ ಮೊಫರೈಲ್ ಭತುು ಲಮಿಂರ್ ಲರೈನ್ ಫ ನ್ ಗರ ಔಯರ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ನಿ ಡುವ 
ಉತನನಖಳು ಭತುು ಷರ ರಖಳಿಗರ ರ್ಸ ಮಿತದ ಟರಲ್ಭಕ್ರಗಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೊಡುಗರಖಳಿಗರ ಭತಯ ಅನವಯಿಸುತುದರ. 

36.3 ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಫ ನ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಸಿಂಖ್ರಮಗರಔಯರ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ರಬ ಷರೈಟ್ ನಲ್ಲ (www.kotak.com) ನರೊ ಿಂದಯಿಸುವ ಭೊಲ್ಔ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ "ಔಯರ ಭಡಫರ ಡಿ" ಗರ ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫಹುದು. 

36.4 ಗಯಹಔಯು ತಭಭ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮಮನುನ ಫದಲಯಿರ್ಸದಯರ, ಅದನುನ ಭಯು ನರೊ ಿಂದಣಿ ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತಿಳಿಸಫರ ಔು. 
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36.5 "ಔಯರ ಭಡಫರ ಡಿ" ಗಗಿ ನರೊ ಿಂದಣಿ ಖ್ತರ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ನಿವಗಹಣರ, ವರ್ಹಟ್ಟನ ಎಚ್ುರಿಕ್ರಖಳು, ಖ್ತರ ಅಥ ಕ್ರ್ಗ ಫಕ್ತಿ ಚರ ತರಿಕ್ರ ಔಯರಖಳಿಗರ 
ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಫಯುವ ಔಯರಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ಮಿತಿಗರೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

36.6 "ಔಯರ ಭಡಫರ ಡಿ" ನರೊ ಿಂದಣಿ ಜರಿಗರ ಫಯಲ್ು 45 (ನಲ್ವತರೈದು) ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನಖಳನುನ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುುತುದರ. 
36.7 ಈ ಷರ ರಮನುನ ಉತುಭ ಯಮತನದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಭತಯ ದಗಿಸಲಖುತುದರ. 

37. ಸಂಕ್ಹ ವಿವಯಗಳು ಭತ್ುು ಕ್ುಂದುಕ್ಡಯತ್ 
37.1 ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯ 

ನಿ ವು ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಮವುದರ  ವಿಧನಖಳಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಅನುನ ಸಿಂಕ್ತಿಗಸಫಹುದು: 

(i) ನಿಭಭ ಯವರನಖಳಿಗರ 24 ಖಿಂಟರಖಳು, ಯದ ಎಲಲ ದಿನಖಳು ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಸಿಂಖ್ರಮಖಳಲ್ಲ ಉತುರಿಸಲ್ು ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳಿಗಗಿ ಗಯಹಔ ಆಯರೈಕ್ರ 
ಅಧಿಕ್ರಿಖಳು ಲ್ಬಮವಿಯುತುಯರ: 

1860 266 2666 (ಸಥಳಿೇಮ ಕ್ಯ್ ದಯಗಳು ಄ನೆಯಸುತ್ುವ್) ಄ಥವ 
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ಭುಿಂಫರೈ 
66006022 

ನವದರಹಲ್ 

66006022 
ಚರನರನೈ 

66006022 
ಫರಿಂಖಳೄಯು 
66006022 

 

ಸರೈದಯಫದ್66006022 
ುಣರ 

66006022 
ಅಹಭದಫದ್66006022 ಕ್ರೊ ಲ್ಕತ 

65506022 

ಐವಿಆರ ಮೆನು 24x7 ಲ್ಬಮವಿದರ. ಸಯಳ ಎಯಡು-ಹಿಂತದ ಯಕ್ತಿಯಯಮನುನ ಅನುಸರಿರ್ಸ: 

 

ನಿಭಮ ಸಂೂಣಹ 16-಄ಂಕಿಮ 
ಕ್ರಡಿಟ್ ಕರ್ಡ್ಹ ಸಂಖ್ಯ. 
(ಉದ. 4166 46XX XXXX 0001) 

ನಿಭಮ ಟ್್ಲಫೇನಿಕ್ ಪಿನ್ ಅನುನ 
ನಭೊದಿರ್ಸ ನಿ ವು ಔಯರ ಭೊಲ್ಔ 
ತಕ್ಷಣ ನಿಭಭ ಟ್ಟಪ್ತನ್ ಅನುನ ಯಚಿಸಫಹುದು. 

 

ಭತುುಈಕ್ರಳಗಿನಭರ್ಹತಿಮನುನತಕ್ಷಣಡರದುಕ್ರೊಳಿು: 

 

 

 

(ii) ಈಕ್ರಳಗಿನವಿಳಸಕ್ರಕಫಯರಮುವ ಭೊಲ್ಔವಿವಯಡರದುಕ್ರೊಳುಫಹುದು 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) www.kotak.com ಗರ ಲಗ್ ಇನ್ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ನಭಭ ರಬ ಷರೈಟ್ ನಲ್ಲ ನಿಭಭ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಖ್ತರಮ ಭೊಲ್ಔ 

ಇಮೆ ಲ್ ಔಳುರ್ಹರ್ಸ. ನಮೊಭಿಂದಿಗಿನ ನಿಭಭ ಎಲಲ ಸಿಂವಹನಖಳಲ್ಲ, ದಮವಿಟು್ ನಿಭಭ 16-ಅಿಂಕ್ತಿಮ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸಿಂಖ್ರಮಮನುನ ಸೊಚಿರ್ಸ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KOTAK MAHINDRA BANKLIMITED 

ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ನಖದು ಮಿತಿ ವತಿ ವಿವಯಖಳು 

ಕ್ರೊನರಮ 5 ವರ್ಹಟುಖಳು ಷರ್ ಟರಭಿಂಟ್ಟವವಯಖಳು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ನಷ್ವನುನ ವಯದಿ ಭಡಿ 

ಷಧಯಣಪ್ ಸ್: ಕ್ರೊರಿಮರ 

ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಲ್ಮಿಟರರ್ 
ಕ್ರ್ೀಗ ವಮವಸಯ 

ಷರ  ವಮವಷಥಔ, ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಲ್ಮಿಟರರ್ ಕ್ರ್ೀಗ 
ವಮವಸಯ 

ಪ್ತ. . ಫಔೀಸಿಂಖ್ರಮ27703 5 ನರ  ಭಹಡಿ, ಕ್ರೊಟಕ್ ಇನಿಪನಿಟ್ಟ, ಬಿಲ್ಡಿ ನಿಂ 21, ಇನಿಪನಿಟ್ಟ ಕ್ಗ, ಆಫ್ಟ 
ರಸ್ನ್ಗ ಎಕ್ೀ ರಯಸ ಸರದದರಿ, ರ್ಜನಯಲ್ ಎ ಕ್ರ ರೈದಮ ಭಖಗ 

ಭಲರ್ (ೂವಗ), ಭಲರ್ (ೂವಗ), 

ಭುಿಂಫರೈ 400 097, ಬಯತ ಭುಿಂಫರೈ 400 097, ಬಯತ 
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37.2 ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿದಖಳ ರಿಸಯ ನಿಭಭ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಸೊಚಿಸಲದ ಶುಲ್ಕವನುನ ನಿ ವು ದಿದದಲ್ಲ, ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ದಿನಿಂಔದ 60 (ಅಯವತುು) ದಿನಖಳಲ್ಲ 
ಅದನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ತಿಳಿಸಫರ ಔು, ಅದು ವಿಪಲ್ದಯರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಸೊಚಿಸಲದ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳು ಔಯಭಫದಧಗಿಯುತುರ ಭತುು 
ರ್ಸವ ಕ್ಯಹಗಗಿಯುತುದರ ನಿಭಗರ. ಅಿಂತಹ ದೊಯನುನ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ, ಫಮಿಂಕ್ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ತನಿಖ್ರಮನುನ ತತಕಲ್ಔ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ 
ರ್ಹಿಂತಿಯುಗಿಸಫಹುದು. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿದಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಎಲಲ ದೊಯುಖಳನುನ ಮೆ ಲ್ನ ವಿಳಸದಲ್ಲ ಲ್ಖಿತಗಿ ಔಳುರ್ಹಸಫಹುದು. ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ 
ವರ್ಹಟ್ಟಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ನಿ ವು ವಿದವನುನ ಸರೊಿಂದಿದದಯರ, ನಿಭಭ ಸ ಪ್ ಟ್ ಗನ ನಔಲ್ನುನ ನಿ ವು ನಭಗರ ದಗಿಸಫರ ಔು ಎಿಂಫುದನುನ 
ದಮವಿಟು್ ಖಭನಿರ್ಸ. 

37.3 ಔುಿಂದುಕ್ರೊಯತರಖಳ ರಿಸಯ / ದೊಯುಖಳು / ಉಲ್ಫಣ ನಭಭ ಷರ ರಖಳಲ್ಲ ನಿ ವು ತೃುಯಖದಿಯುವ ಸಿಂಬವನಿ ಮ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ನಿಭಭ 
ಔುಿಂದುಕ್ರೊಯತರಮನುನ ನಿ ವು ಈ ಭೊಲ್ಔ ನರೊ ಿಂದಯಿಸಫಹುದು: 

(i) www.kotak.comಗರ ಲಗ್ ಇನ್ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ ನಭಭ ರಬ ಷರೈಟ್ ನಲ್ಲ ನಿಭಭ ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಖ್ತರಮ ಭೊಲ್ಔ ಇಮೆ ಲ್ 
ಔಳುರ್ಹರ್ಸ. 

(ii) ನಭಭ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯಕ್ರಕ ಔಯರ ಭಡುವುದು 
(iii) ಭಮನರ ರ್ಜರ - ಸವಿಗಸ ಆಯರ ಶನ್ೀ, ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಲ್ಮಿಟರರ್, ಕ್ರ್ೀಗ ಫುಮರ್ಸನರಸ, 02 ನರ  ಭಹಡಿ, ಕ್ರೊಟಕ್ ಇನಿಪನಿಟ್ಟ, ಬಿಲ್ಡಿಂಖನಿಂ 

21, ಇನಿಪನಿಟ್ಟ ಕ್ಗ, ಆಫ್ಟ ರಸ್ನ್ಗ ಎಕ್ೀ ರಯಸ ಸರದದರಿ, ರ್ಜನಯಲ್ ಎ ಕ್ರ ರೈದಮ ಭಖಗ, ಭಲರ್ (ಇ), ಭುಿಂಫರೈ 400097, ಬಯತ 

ನಿಭಭ ಔುಿಂದುಕ್ರೊಯತರಮ ಮೆ ಯರಗರ ನಿ ವು ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ ಯತಿಕ್ತಿಯಯಯಿಿಂದ ನಿ ವು ತೃುಯಖದಿದದಯರ ಅಥ 10 ದಿನಖಳಿಗಿಿಂತ ಸರಚ್ುು ಕ್ಲ್ ಮವುದರ  
ಫಗರಹರಿಮದ ದೊಯುಖಳು ಅಥ ಔುಿಂದುಕ್ರೊಯತರಖಳಿದದಯರ, ನಿ ವು ಕ್ರೊಟಕ್ ನ ನರೊ ಡಲ್ ಅಧಿಕ್ರಿ   .    , ನರೊ ಡಲ್ಅವರಿಗರ ತಯ ಫಯರಮುವ 
ಭೊಲ್ಔ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಉನನತ ಅಧಿಕ್ರಿಖಳಿಗರ ಔುಿಂದುಕ್ರೊಯತರಖಳನುನ ತಿಳಿಸಫಹುದು.ಕ್ರೊಟಔಭರ್ಹ ಿಂದಯಫಮಿಂಕ್ತಿಲಮಿಟರರ್, 5ನರ ಭಹಡಿ, ಕ್ರೊ ಟಕ್ಇನಿಪನಿಟ್ಟ, 
ಬಿಲ್ಡಿನಿಂ21, ಇನಿಪನಿಟ್ಟಕ್ಗ, ಆಪರವಸ್ನ್ಗಎಕ್ೀ ರಯಷರುದದರಿ, ರ್ಜನಯಲ್ಎಕ್ರರೈದಮಭಖಗ, ಭಲರ್ (ಇ), ಭುಿಂಫರೈ400097, ಬಯತಅಥಇ-
ಮೆ ಲ್nodalofficer@kotak.com ಭೊಲ್ಔ ಸಿಂಕ್ತಿಗಸಫಹುದು.ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಲ್. ನಿಭಭ ದೊಯನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ರ್ಸವ ಔರಿರ್ಸದ 30ದಿನಖಳಲ್ಲ 
ರಿಹರಿಸದಿದದಯರ, ಈ ದೊಯನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಒಿಂಫುಡೀಯನರಗ ಸರಚಿುಸಫಹುದು. ನಿಭಭ ಸಥಳಕ್ಕಗಿ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಒಿಂಫುಡೀಯನ್ ವಿವಯಖಳನುನ ವಖ್ರಖಳಲ್ಲ 
ಯದರ್ಶಗಸಲಖುತುದರ. 

38. ನಿಯೇರ್ಜನ್ 
38.1 ಈ ಿಂದದ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಯಗಿ ಅಥ ಬಖಶಃ ಭತುು ಈ ರಿ ತಿಮಗಿ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ಸೊಔುರಿಂದು 

ರಿಖಣಿಸಫಹುದದ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಮೆ ಲರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಹಔುಕ ಭತುು ಫಧಮತರಮನುನ ಭಯಟ ಭಡಲ್ು, ನಿಯ ಜಿಸಲ್ು, ಬದಯತರ 
ನಿ ಡಲ್ು ಅಥ ವಗಗಯಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಹಗತರ ಇಯುತುದರ. ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಭಯಟ, ನಿಯ ರ್ಜನರ, ಬದಯತರ ಅಥ ವಗಗವಣರ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನುನ ನಿಣಗಮಔಗಿ ಫಿಂಧಿಸುತುದರ. 

38.2 ಈ ಿಂದದಡಿಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಮವುದರ  ಹಔುಕಖಳು ಭತುು ಔಟು್ಡುಖಳನುನ ವಗಗಯಿಸಲ್ು ಅಥ ನಿಯ ಜಿಸಲ್ು 
ಅಹಗನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

38.3 ಲ್ಖಿತ ಸಿಂವಹನದ ಭೊಲ್ಔ ಅಿಂತಹ ಮವುದರ  ಫದಲವಣರಮ ಫಗರಗ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸರಿಮಗಿ ತಿಳಿಸುತುದರ. ಅಲ್ಲಯುವ ಕ್ಡುಗದಯನು 
ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಎಲಲ ಮೊತುವನುನ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಗರ ವತಿಸಲ್ು ಫಧಮನಗಿಯುತುನರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಫಧಮತರಖಳಿಿಂದ ಭುಔುನಗಿಯುತುನರ. 

ಕ್ಡಟ್ಕ್ ಯಮಲ್ ರ್ಸಗ್ನೇಚರ್, ಝೆನಿಿಗ್ನೇಚರ್, ವ್ೈಟ್ ರ್ಸಗ್ನೇಚರ್, ವ್ಲ್ು ಭಯನ್ೇಜ್ಮಂಟ್ ಆನ್ಿೈನ್ೈಟ್, ್ೈವಿಲೇಗ್ ರ್ಸಗ್ನೇಚರ್ ಭತ್ುು ಲೇಗ್ ಯಾಟಿನಮ್ ಕರ್ಡ್ ಹಗಗಿ 
ವಿಶ್ೇಷ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಷಯತ್ುುಗಳು 
1. ರಲ್ಕಮಿಗಫ್ಟ್ಆಪರ 

• "ರಲ್ ಔಮ್ ಗಿಫ್ಟ್" ಅಥ "ಕ್ರೊಡುಗರ" ಅಥ "ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪರ" ಎಿಂದಯರ ಗಿಫ್ವ ಚ್ರ / ರಿಮಯಿತಿ / ನಿಖದಿತ ಐಟಿಂ / ಯಿಿಂಟ್ ಖಳ ಯತಿಪಲ್, 
ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ನಿ ಡಲಖುವ ಷವಖತ ಯಯ ರ್ಜನಖಳನುನ ಅಥರೈಗಸುತುದರ, ಇದನುನ ವಿವರ ಷಗಿ ಷವಖತ ಕ್ತಿಯುುಸುಔದಲ್ಲ ವಿವರಿಸಲಗಿದರ 
ಕ್ರ್ ಗನರೊಿಂದಿಗರ ದಗಿಸಲಗಿದರ. 

• ಈ ಕ್ರೊಡುಗರ ಲಟ್ಟನಿಂ ಭತುು ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಭತಯ ಲ್ಬಮವಿಯುತುದರ 
1.1. ರಲ್ ಔಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ 
1. ಷರ ಗಡರ ಶುಲ್ಕವನುನ ೂಣಗಗಿ ವತಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ರೊಡುಗರಗರ ಅಹಗಯಗಿಯುತುಯರ. 

ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖಳನುನ ಷರ ರಿರ್ಸ ಮವುದರ  ರಲ್ ಔಮ್ ಗಿಪ್ಾನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಅಹಗಯಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 
2. ಗಿಫ್ಟ್ ಯಷುವನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನವಯಿಸುವ ಸಭಮದರೊಳಗರ ಡರದುಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. 
3. ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ರೊಡುಗರಮನುನ ಯನಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ಕ್ರ್ಗ ಯದದತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ರೊಡುಗರಮನುನ ಯದುದಗರೊಳಿಸುವ ಮೊತುಗಿಯುತುದರ. 
4. ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ರೊಡುಗರಮನುನ ವಗಗಯಿಸಲಖದ ಭತುು ಎನ್ ಕ್ಮಶ ಭಡಲಖದ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ಭಡುವ ಮವುದರ  ಕ್ರೊಡುಗರಯಿಂದಿಗರ 

ಡರಮಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 
5. ಗಿಫ್ಟ್ ಯಷುವನುನ ಲ್ಬಮವಿಲ್ಲದ ಕ್ಯಣ, ೂವಗಬವಿ ಭರ್ಹತಿ ಅಥ ಸೊಚ್ನರ ಇಲ್ಲದರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಫಯರದ ಅಥ ಫರ ಯರ ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ವಿನಿಭಮ 

ಭಡಿಕ್ರೊಳುುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 
6. ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ರೊಡುಗರಖಳ ಭದರಿ, ತಮರಿಕ್ರ, ರೈರ್ಶಷ್ಾ ಭತುು ವಿವರ ಷಣಖಳು ಯಭಣಿತ ಸಯಔುಖಳ ಬಖಗಿಯಫಯದು ಭತುು ಸೊಚ್ಔಗಿ ಭತಯ. 
1.2. ಇತಯ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು 

1. ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ರೊಡುಗರಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಬಖವರ್ಹಸುವಿಕ್ರಮು ಸಿಂೂಣಗಗಿ ಸವಮಿಂರಯ ರಿತಗಿದರ ಭತುು ಅದನುನ ಸವಮಿಂರಯ ರಿತ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ 
ಭಡಲಗಿದರ ಎಿಂದು ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ. 
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2. ಮವುದರ  ಉದರದ ಶಕ್ಕಗಿ ಖುಣಭಟ್, ಸೊಔುತರ, ಫಟ್ ನರಸ, ವಿತಯಣರ (ವಿತಯಣರಗರ ಮವುದರ  ಅವಧಿಮನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ) ಅಥ ಗಿಪ್ಾ ಫಗರಗ ಫಮಿಂಕ್ 
ಮವುದರ  ಖ್ತರಿ ಅಥ ಯತಿನಿಧಮವನುನ ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಯಔು ಭತುು ಷರ ರಖಳು ಅಥ ಕ್ರೊಡುಗರಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಮವುದರ  ಸವಬವದ 
ಮವುದರ  ವಿದ ಅಥ ಹಔಕನುನ ಕ್ಟರೊ ಗಲ್ಡರ ಭತುು ಸಿಂಫಿಂಧಟ್ ಮರಿ ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಮವುದರ  ಉಲರಲ ಕವಿಲ್ಲದರ 
ನರ ಯಗಿ ರಿಹರಿಸಫರ ಔು ಭತುು ಅದು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿಯುದಧ ಹಔುಕ ಡರಮುವುದಿಲ್ಲ. 

3. ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ರೊಡುಗರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಉದಬವಿಸುವ ಅಥ ಷರ ಯಫಹುದದ ಮವುದರ  ತರರಿಗರ ಅಥ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಖಳು ಅಥ 
ಸಕ್ಗಯಕ್ರಕ ಅಥ ಇನನವುದರ  ಯಧಿಕ್ಯಕ್ರಕ ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಶುಲ್ಕಖಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡನಗ ಏಕ್ರೈಔ ಖ್ತರಗರ ಇಯುತುದರ. ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ರೊಡುಗರಮ ವಿತಿು ಮ 
ಭೌಲ್ಮದ ಮೆ ಲರ ಭೊಲ್ದಲ್ಲ ಔಡಿತಗರೊಳಿಸಲದ ತರರಿಗರಮನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ವತಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 

4. ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ರೊಡುಗರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಎಲಲ ವಿಷಮಖಳಲ್ಲ, ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನಿಧಗಯವು ಅಿಂತಿಭ ಭತುು ಎಲಲ ರಿ ತಿಮಲ್ೊಲ ಿಂದಕ್ರೊಕಿಂದುಸಿಂಫಿಂಧಿತಗಿಯುತುದರ. 
 

2. ಅದಯತ ಸ್ ಸವಲ್ತ್ುು 
1. ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯಗಿಯುವುದರಿಿಂದ ಅವನು / ಅವಳು ಆದಮತ ಸ ಸದಸಮತವ ಕ್ರ್ಗ ನಿ ಡಲಗಿದರ ಎಿಂದು 

ಕ್ಡುಗದಯನು ುತುನರ ಭತುು ಅಥಗಭಡಿಕ್ರೊಳುುತುನರ, ಅದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಅವನ / ಅವಳ ಜರೊತರಗಿಯುವ ಅತಿಥಿಖಳಿಗರ ಿಂದು 
ಬಖಗಿಯುವ ವಿವಯಿಂತಿ ಕ್ರೊ ಣರಖಳಿಗರ ಯರ ರ್ಶಸಲ್ು ಅಹಗಗಿದರ. ಆದಮತ ಸ ಲೌಿಂೆಂ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ಇಲ್ಲ ಸೊಚಿಸಲದ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು 
ಷಯತುುಖಳಿಗರ ಭತಯ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. 

2. ಆದಮತ ಸ ಕ್ರ್ಗ ವಗಗಯಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ಫರ ಯರ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿು ಫಳಸಫಯದು. ಆದಮತ ಸ 
ಕ್ರ್ಗ ವಿತರಿರ್ಸದ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಿಂದು ವಷಗಕ್ರಕ ಭನಮಗಿಯುತುದರ. 

3. ವತಿ ಭಡಲ್ು ಆದಮತ ಸ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಫಳಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಭತುು ಇದು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಅಹಗತರಗರ ುಯರಮಲ್ಲ ಭತುು ಅದನುನ ಫಳಸುವ ಮವುದರ  
ಯಮತನವು ವಿಂಚ್ನರಮಗಿದರ. 

4. ಭನಮ ಆದಮತ ಸ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಯಸುುತಡಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ ವಿವಯಿಂತಿ ಕ್ರೊ ಣರಖಳಿಗರ ಯರ ಶವು ಷಯತುುಫದಧಗಿಯುತುದರ. ಆದಮತ ಸ ಕ್ರ್ ಗಗರ 
ಫದಲ್ಮಗಿ ಫರ ಯರ ಮವುದರ  ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

5. ಲೌಿಂೆಂ ಬರ ಟ್ಟ ಶುಲ್ಕಖಳು ಯತಿ ಬರ ಟ್ಟ ಶುಲ್ಕಕ್ರಕ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. ಎಲ್ಲ ಅನವಮಖುತುದರಯ  (ಸದಸಮತವ ಯ ರ್ಜನರಮ ಮೆ ಲರ ಅವಲ್ಿಂಬಿತಗಿದರ), 
ಅತಿಥಿಖಳು ಜರೊತರಮಲ್ಲ ಫಯುವಿಂತಹ ಎಲಲ ಬರ ಟ್ಟಖಳನುನ ಕ್ಟರೊ ಗಲ್ಡನಗ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ (ಫಮಿಂಕ್) ಭೊಲ್ಔ 
ಡರಬಿಟ್ ಭಡಲಖುವುದು. ಅವನ / ಅವಳ ಆದಮತರಮ ಸ ಸದಸಮತವದ ಗೌಯವ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನಡುರ ಸಿಂಬವಿಸಫಹುದದ 
ಮವುದರ  ವಿದಖಳಿಗರ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ಡರಬಿಟ್ ಭಡಿದ ಮವುದರ  ಲೌಿಂೆಂ ವಿರ್ಸಟ್ ಶುಲ್ಕಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ 
ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ನಷ್ಖಳಿಗರ ಔಿಂನಿಖಳ ಆದಮತ ಸ ಖೊಯಪ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

6. ಲೌಿಂೆಂ ಯರ ರ್ಶಸುಖ ಆದಮತ ಸ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಯಸುುತಡಿಸುಖ, ಲೌಿಂೆಂ ರ್ಸಫಫಿಂದಿ ಕ್ರ್ ಗನ ಭುದರಯ ತರಗರದುಕ್ರೊಿಂಡು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ 
'ಯರಕ್ರ್ಗ ಆಫ್ಟ ವಿರ್ಸಟ್' ವ ಚ್ರ ನಿ ಡುತುಯರ ಅಥ ಲಗ್ ಎಿಂಟ್ಟಯ ನಿ ಡುತುಯರ. ಕ್ರಲ್ವು ವಿವಯಿಂತಿ ಕ್ರೊ ಣರಖಳು ಎಲರಕ್ಿನಿಕ್ ಕ್ರ್ಗ ಒದುಖಯನುನ 
ಸರೊಿಂದಿದುದ, ಇದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ವಿವಯಖಳನುನ ಆದಮತ ಸ ಕ್ರ್ ಗನ ರ್ಹಭುಭಕ ಬಖದಲ್ಲಯುವ ಭಮಗರನಟ್ಟಕ್ ರ್ಸಿಪ್ ನಿಿಂದ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುುತುದರ. 
ಅನವಮಖುವಲ್ಲ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 'ಯರಕ್ರ್ಗ ಆಫ್ಟ ವಿರ್ಸಟ್' ವ ಚ್ಗರಗ ಸರ್ಹ ಸಔಫರ ಔು, ಇದು ಅತಿಥಿಖಳ ಜರೊತರಗಿನ ನಿಕಯ ಸಿಂಖ್ರಮಮನೊನ ಸಹ 
ಯತಿಬಿಿಂಬಿಸುತುದರ, ಆದಯರ ಬರ ಟ್ಟ ಶುಲ್ಕಕ್ರಕ ಫಫ ವಮಕ್ತಿುಗರ ತರೊ ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಬರ ಟ್ಟ ನಿ ಡುವ ಶುಲ್ಕ, ಅಲ್ಲ ಸಿಂಫಿಂಧಿತಗಿದರ ಭತುು 
ಮವುದರ  ಅತಿಥಿಖಳಿಗರ ಲೌಿಂೆಂ ಆಯರ ಟರ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಸಲ್ಲರ್ಸದ 'ಯರಕ್ರ್ಗ ಆಫ್ಟ ವಿರ್ಸಟ್' ವ ಚ್ರ / ಲಗ್ ಅನುನ ಆಧರಿರ್ಸಯುತುದರ. 

7. ಆದಮತರಮ ಸ ಕ್ರ್ ಗನಿಿಂದ ವ ಚ್ರ ಭುದರಯ / ಲಗ್ ತಮರಿಸಲಗಿದರಯ ಎಿಂದು ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುುವುದು ಲೌಿಂೆಂ ರ್ಸಫಫಿಂದಿಮ 
ರ್ಜಫದರಿಮಗಿದದಯೊ, 'ಯರಕ್ರ್ಗ ಆಫ್ಟ ವಿರ್ಸಟ್' ವ ಚ್ರ / ಲಗ್ ತನನ ಸವಿಂತ ಫಳಕ್ರಮನುನ ಭತುು ಮವುದರ  ಫಳಕ್ರಮನುನ ಸರಿಮಗಿ 
ಯತಿಬಿಿಂಬಿಸುತುದರ ಎಿಂದು ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುುವ ರ್ಜಫದರಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರೊಿಂದಿದರ. ಲೌಿಂೆಂ ಫಳಸುವ ಸಭಮದಲ್ಲ ಅತಿಥಿಖಳು. ಅನವಮಖುವಲ್ಲ, 
ಲೌಿಂರ್ಜನಲ್ಲ ಯಸುುತಡಿರ್ಸದ 'ಯರಕ್ರ್ಗ ಆಫ್ಟ ವಿರ್ಸಟ್' ವ ಚ್ಮಗ 'ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ' ನಔಲ್ನುನ ಉಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುುವ ರ್ಜಫದರಿ ಕ್ಡುಗದಯಯ ಮೆ ಲ್ದರ. 

8. ಬಖವರ್ಹಸುವ ಎಲಲ ವಿವಯಿಂತಿ ಕ್ರೊ ಣರಖಳು ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಸಿಂಷರಥಖಳ ಡರತನದಲ್ಲದರ ಭತುು ನಿವಗರ್ಹಸಲ್ಡುತುರ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು 
ಜರೊತರಗಿಯುವ ಅತಿಥಿಖಳು ಬಖವರ್ಹಸುವ ಯತಿ ಕ್ರೊ ಣರ / ಔಲಬ ನ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ನಿ ತಿಖಳನುನ ಲ್ಸಫರ ಔು. ಸಥಳವಕ್ಶದ ನಿಫಗಿಂಧದಿಿಂದಗಿ 
ಯರ ಶವನುನ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಫಹುದು ಆದಯರ ಇದು ಯತಿಯಫಫಯ ಲೌಿಂೆಂ ಆಯರ ಟರ ನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಸಿಂೂಣಗಗಿ ಇಯುತುದರ. ಔಿಂರನಿಖಳ ಆದಮತ 
ಸ ಖುಿಂು ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ನಿ ಡಲಖುವ ಷೌಲ್ಬಮಖಳು, ತರಯರಮುವ / ಭುಚ್ುುವ ಸಭಮ ಅಥ ವಿವಯಿಂತಿ ಕ್ರೊ ಣರಖಳಲ್ಲ ಕ್ರಲ್ಸ ಭಡುವ 
ರ್ಸಫಫಿಂದಿಖಳ ಮೆ ಲರ ಮವುದರ  ನಿಮಿಂತಯಣವಿಲ್ಲ. ಆದಮತರಮ ಸ ನ ನಿಗಹಔಯು ಉತುಭ ಯಮತನಖಳ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ ಜರ್ಹ ಯತಿನಿಂತರ 
ಯಯ ರ್ಜನಖಳು ಭತುು ಷೌಲ್ಬಮಖಳು ಲ್ಬಮವಿದರಯ ಎಿಂದು ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು ಯಮತಿನಸುತುಯರ, ಆದಯರ ಔಿಂರನಿಖಳ ಆದಮತ ಸ ಖುಿಂು ಅಥ 
ಫಮಿಂಕ್ ಈ ಯಯ ರ್ಜನಖಳು ಭತುು ಷೌಲ್ಬಮಖಳು ಲ್ಬಮಖುವಿಂತರ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ಖ್ತರಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ಖ್ತರಿ ನಿ ಡುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಬರ ಟ್ಟಮ ಸಭಮದಲ್ಲ. ಜರ್ಹ ಯತು ಭಡಲದ ಮವುದರ  ಯಯ ರ್ಜನಖಳು ಭತುು ಷೌಲ್ಬಮಖಳ ಆದಮತರಮ ಸ ಔಿಂರನಿಖಳು 
ಅಥ ಫಮಿಂಔುಖಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಅಥ ಅದಯ ಜರೊತರಗಿಯುವ ಮವುದರ  ಅತಿಥಿಖಳಿಗರ ಮವುದರ  ನಷ್ಕ್ರಕ ಕ್ಯಣಖುವುದಿಲ್ಲ. ಲೌಿಂೆಂ 
ನಿಮಭಖಳಲ್ಲ ಸರ ಳದ ಸರೊಯತು ಜರೊತರಮಲ್ಲಯುವ ಎಲಲ ಭಔಕಳು (ಅನುಭತಿರ್ಸದಲ್ಲ) ೂಣಗ ಅತಿಥಿ ಶುಲ್ಕಕ್ರಕ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. 

9. ಬಖವರ್ಹಸುವ ವಿವಯಿಂತಿ ಕ್ರೊಠಡಿಖಳು ಖರಿಷಠ ಸುವಮ ನಿ ತಿಮನುನ ಜರಿಗರೊಳಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಕ್ಯಿದರಿಸಫಹುದು (ಷಭನಮಗಿ 3-4 ಖಿಂಟರಖಳು) 
ಅಥ ರ್ಜನದಟ್ಣರಮನುನ ತಡರಮಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಜರೊತರಮಲ್ಲ ಫಯುವ ಅತಿಥಿಖಳ ಸಿಂಖ್ರಮಮನುನ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಫಹುದು. ಇದು ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಲೌಿಂೆಂ 
ಆಯರ ಟರ ನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಔೊಡಿದುದ, ಅವಯು ವಿಸೃತ ಸುವಮಕ್ಕಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಫಹುದು. 

10. ಬಖವರ್ಹಸುವ ವಿವಯಿಂತಿ ಕ್ರೊಠಡಿಖಳಿಗರ ವಿಭನಖಳನುನ ಘೀೊ ರ್ಷಸಲ್ು ಮವುದರ  ಿಂದದ ಫಧಮತರಯಿಲ್ಲ ಭತುು ಮವುದರ  ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು / 
ಅಥ ಅದಯ ಜರೊತರಗಿನ ಅತಿಥಿಖಳು ತಭಭ ವಿಭನ (ವಿಭನಖಳು) ಹತುಲ್ು ವಿಪಲ್ದಯರ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ನರ ಯ ಅಥ ಯರೊ ಕ್ಷ ನಷ್ಕ್ರಕ 
ಔಿಂನಿಖಳ ಆದಮತ ಸ ಖುಿಂು ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯಯಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 
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11. ಉಚಿತ ಆಲರೊಕಸಲ್ುಮಔು ನಿ ಮಖಳನುನ (ಸಥಳಿ ಮ ಕ್ನೊನು ಅನುಭತಿಸುವ ಸಥಳದಲ್ಲ) ಯತಿ ಲೌಿಂೆಂ ಆಯರ ಟರ ನ ವಿರ ಚ್ನರಗರ ಳಡುತುದರ ಭತುು 
ಕ್ರಲ್ವು ಸಿಂದಬಗಖಳಲ್ಲ ರ್ಸ ಮಿತಗಿಯಫಹುದು. ಅಿಂತಹ ಸಿಂದಬಗಖಳಲ್ಲ ಸರಚ್ುುವರಿ ಫಳಕ್ರಗಗಿ ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕವನುನ ನರ ಯಗಿ ಲೌಿಂೆಂ ರ್ಸಫಫಿಂದಿಗರ 
ವತಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುತುನರ. (ಆದಮತ ಸ ರಬ ಷರೈಟ್ ನಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ವಿವಯಖಳಿಗಗಿ ಯತರಮ ಔ ಲೌಿಂೆಂ ವಿವಯಣರಮನುನ 
ನರೊ ಡಿ) 

12. ದೊಯಣಿ ಷೌಲ್ಬಮಖಳು (ಲ್ಬಮವಿಯುವಲ್ಲ) ಲೌಿಂಜಿನಿಂದ ಲೌಿಂಜರಗ ಫದಲಖುತುರ ಭತುು ಲೌಿಂೆಂ ಆಯರ ಟನಗ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ದಗಿಸಲಖುತುದರ. ಉಚಿತ 
ಫಳಕ್ರ ಷಭನಮಗಿ ಸಥಳಿ ಮ ಔಯರಖಳಿಗರ ಭತಯ ರ್ಸ ಮಿತಗಿಯುತುದರ. ಪಮಕ್ೀ, ಶವರ, ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಭತುು ರೈ- ಪರೈ ಶುಲ್ಕಖಳು (ಅನವಮಖುವಲ್ಲ) 
ಯತಿ ಲೌಿಂೆಂ ಆಯರ ಟರ ನ ವಿರ ಚ್ನರಗರ ಅನುಖುಣಗಿಯುತುರ ಭತುು ಇವುಖಳನುನ ನರ ಯಗಿ ಲೌಿಂೆಂ ರ್ಸಫಫಿಂದಿಗರ ವತಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುತುನರ. 

13. ವಿವಯಿಂತಿ ಕ್ರೊ ಣರಖಳಿಗರ ಯರ ಶ ಔಟು್ನಿಟ್ಗಿ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಭತುು ಮವುದರ  ಅತಿಥಿಖಳು ಿಂದರ  ದಿನದ ಯಮಣದ ಭನಮ ವಿಭನ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ 
ಸರೊಿಂದಿಯುತುಯರ. ಔಡಿಮೆ ದಯದ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳಲ್ಲ ಯಮಣಿಸುವ ವಿಭನಮನ, ವಿಭನ ನಿಲದಣ ಭತುು ಇತಯ ಯಮಣ ಉದಮಭದ ನೌಔಯಯು ಯರ ಶಕ್ರಕ 
ಅಹಗಯಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಎಸ ಸರೊಯಗರ, ವಿಭನ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು ನಿಖಗಮಿಸುವ ವಿಭನಕ್ಕಗಿ ಭನಮ ಫರೊ ಡಿಗಿಂಗ್ ಸ ನರೊಿಂದಿಗರ ಇಯಫರ ಔು, ಅಿಂದಯರ 
ಸರೊಯಸರೊ ಖುವ ಯಮಣಿಔಯು ಭತಯ. ಮುಯರೊ ಪ್ತನ ಕ್ರಲ್ವು ವಿವಯಿಂತಿ ಕ್ರೊ ಣರಖಳು ವಿಭನ ನಿಲದಣದ ಗರೊತುುಡಿರ್ಸದ ಶರಿಂಗರನ್ ಯದರ ಶಖಳಲ್ಲರ 
ಎಿಂಫುದನುನ ದಮವಿಟು್ ಖಭನಿರ್ಸ, ಅಿಂದಯರ ಸದಸಮಯು ಶರಿಂಗರನ್ ದರ ಶಖಳ ನಡುರ ಯಮಣಿಸುತಿುದದಯರ ಭತಯ ಈ ವಿವಯಿಂತಿ ಕ್ರೊ ಣರಖಳಿಗರ ಯರ ಶವನುನ 
ದಗಿಸಲಖುತುದರ. (ಆರ್ಸಿಮ, ಫರಲ್ಿಮಿಂ, ಡರನಭಕ್ಗ, ಫನಲಾಿಂರ್, ಪಯನ್ೀ, ರ್ಜಭಗನಿ, ಗಿಯ ಸ, ನರದಲಮಗಿಂರ್ೀ, ಐಷಲಾಿಂರ್, ಇಟಲ್, ಲ್ಕ್ರೀಿಂಫಗ್ಗ, ನರಗ, 
ಪ್ ಚ್ುಗಖಲ್, ಷರ ನ್ ಭತುು ರ್ಸವ ಡನ್). 

14. ವಿವಯಿಂತಿ ಕ್ರೊ ಣರಖಳಿಗರ ಯರ ಶವು ಸದಸಮಯು ಭತುು ಮವುದರ  ಅತಿಥಿಖಳು (ಭಔಕಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ) ಔಯಭಫದಧಗಿ ಭತುು ಸರಿಮದ ರಿ ತಿಮಲ್ಲ 
ವತಿಗಸುವ ಭತುು ಡರಯರ್ಸೀಿಂಗ್ (ಮುಎಸಎ ಸರೊಯಗರ ಮವುದರ  ಕ್ತಿಯುಚಿತಯಖಳನುನ ಅನುಭತಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. ಮವುದರ  ರ್ಶಶುಖಳು ಅಥ 
ಭಔಕಳನುನ ತರೊಿಂದಯರ ಉಿಂಟುಭಡುವ ಅಥ ಲೌಿಂೆಂ ಅತಿಥಿಖಳಿಗರ ಅಸವಸಥತರಮನುನ ಉಿಂಟುಭಡುವವಯು ಲೌಿಂೆಂ ರ್ಸಫಫಿಂದಿಮ ಸವಿಂತ 
ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಲೌಿಂೆಂ ಷೌಲ್ಬಮಖಳನುನ ಖ್ಲ್ ಭಡಲ್ು ಕ್ರ ಳಫಹುದು. ಸದಸಮಯ ಭತುು / ಅಥ ಅತಿಥಿಖಳು ಈ ಷಯತುುಖಳನುನ ಲ್ಸದ ಕ್ಯಣ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು ಮವುದರ  ಅತಿಥಿಖಳು ಲೌಿಂೆಂ ಆಯರ ಟರ ಯರ ಶವನುನ ನಿಯಔರಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ನಷ್ಕ್ರಕ ಔಿಂನಿಖಳ ಆದಮತ ಸ ಖುಿಂು 
ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

15. ಔಳರದುಸರೊ ದ, ಔದದ ಅಥ ಸನಿಗರೊಳಗದ ಆದಮತ ಸ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ತಕ್ಷಣರ  ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯಕ್ರಕ ತಿಳಿಸಫರ ಔು. 
16. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನರೊಿಂದಿಗರ ಯದುದಗರೊಳಿಸದಿದದಲ್ಲ ಅಥ ನವಿ ಔರಿಸದಿದದಲ್ಲ ಅಥ ಖ್ತರಮು ಅಯಧ 

ಖ್ತರಮಗಿದದಯರ, ಆದಮತರಮ ಸ ಕ್ರ್ಗ ತನನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಯದದತಿ / ಭುಕ್ುಮ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಅಭನಮಗಿಯುತುದರ. ಮವುದರ  ಅತಿಥಿಖಳು 
ಷರ ರಿದಿಂತರ ಅಭನಮ ಕ್ರ್ಗ ಫಳರ್ಸ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭಡಿದ ಮವುದರ  ಲೌಿಂೆಂ ಬರ ಟ್ಟಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ವಿಧಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ಈ 
ವಿಷಮದಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿಯುದಧ ಮವುದರ  ಹಔುಕ ಡರಮುವುದಿಲ್ಲ. 

17. ಆದಮತ ಸ ಲ್ಮಿಟರರ್, ತನನ ನಿ ತಿಮಡಿಮಲ್ಲ, ವಿಭನಮನ, ವಿಭನ ನಿಲದಣ ಅಥ ಸಕ್ಗಯದಿಿಂದ ವಿಭನಮನ ಅಥ ವಿಭನ 
ನಿಲದಣದ ಬದಯತರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಉದರೊಮ ಖದಲ್ಲಯುವ ಅಥ ಿಂದ ಭಡಿಕ್ರೊಿಂಡ ರ್ಜನರಿಗರ ಸದಸಮತವವನುನ ನಿಯಔರಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಸರೊಿಂದಿದರ. 

18. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತುು / ಅಥ ಮವುದರ  ಅತಿಥಿಖಳು ಭತುು ಲೌಿಂೆಂ ಆಯರ ಟರ ನಡುರ ಸಿಂಬವಿಸುವ ಮವುದರ  ವಿದಖಳಿಗರ ಔಿಂನಿಖಳ 
ಆದಮತ ಸ ಖುಿಂು ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯಯಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

19. ಆದಮತ ಸ ಭತುು ಕ್ರೊಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್, ಅದಯ ನಿದರ ಗಶಔಯು, ಅಧಿಕ್ರಿಖಳು, ನೌಔಯಯು ಭತುು ಏಜರಿಂಟಯು (ಟ್ಯರಮಗಿ 'ನಷ್ 
ರಿಸಯದ ಕ್ಷಖಳು') ವಿಯುದಧ ಭತುು ಯತಿ ನಷ್ ರಿಸಯದ ಕ್ಷವನುನ ಎಲಲ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಖಳು, ಸನಿಖಳು, ನಷ್ಖಳು, ಹಔುಕಖಳಿಿಂದ ಸನಿಮಖದಿಂತರ 
ಯರ್ಸಲ್ು ಭತುು ನಷ್ವನುನ ನಿ ಡುವುದಗಿ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ುತುಯರ. , ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಗಮ ಅಥ ಷವು ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಥ 
ಮವುದರ  ಅತಿಥಿಖಳು ಅಥ ಮವುದರ  ವಮಕ್ತಿುಯಿಿಂದ ಮವುದರ  ಕ್ರೊ ಣರಮ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ಆರ್ಸುಗರ ಸನಿ ಅಥ 
ನಶಖಲ್ು ಸೊಟ್ ಖಳು, ತಿ ುಗಖಳು, ರಚ್ುಖಳು ಭತುು ರಚ್ುಖಳು (ಸಭಿಂರ್ಜಸದ ವಕ್ತಿ ಲ್ಯ ಶುಲ್ಕಖಳು ಷರ ರಿದಿಂತರ) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಆಜ್ಞರಮ 
ಮೆ ಯರಗರ ಲೌಿಂೆಂ, ಅಿಂತಹ ನಷ್ ರಿಸಯವು ನಷ್ದ ಕ್ಷಖಳ ಸಿಂೂಣಗ ನಿಲ್ಗಕ್ಷಾ ಅಥ ಉದರದ ಶೂವಗಔ ದುಷೃತಮಖಳಿಗರ ವಿಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

20. ಆದಮತ ಸ ಲೌಿಂೆಂ ಯರ ಶ ಷೌಲ್ಬಮಕ್ರಕ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನುಬವಿಸುವ ಅಥ ಅನುಬವಿಸಫಹುದದ ಮವುದರ  ಹಔುಕಖಳು 
ಅಥ ವಿದಖಳಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

21. ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಮವುದರ  ೂವಗ ಸೊಚ್ನರ ಇಲ್ಲದರ ಆದಮತ ಸ ಲೌಿಂೆಂ ಯರ ಶ ಷೌಲ್ಬಮವನುನ 
ಭಗಡಿಸಫಹುದು ಅಥ ರ್ಹಿಂಡರಮಫಹುದು ಭತುು ಈ ನಿಟ್ಟ್ನಲ್ಲ ಕ್ಡುಗದಯರಿಗರ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಿಂತಹ 
ಸಿಂದಬಗಖಳಲ್ಲ ರ್ಷಗಔ ಶುಲ್ಕ / ದಕಲತಿ ಶುಲ್ಕದ ಭಯುವತಿ (ಮವುದು ಅನವಮಖುತುದರಯ ) ಭಡಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

22. ಮೆ ಲ್ನ ವಿಷಮಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ನಿಭಗರ ಮವುದರ  ವಿದ ಅಥ ದೊಯು ಇದದಲ್ಲ ನಿ ವು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯವನುನ 
ಸಿಂಕ್ತಿಗಸಫಹುದು. 

23. ಎಲಲ ವಿದಖಳು, ಮವುದದಯೊ ಇದದಯರ, ಈ ಷೌಲ್ಬಮದ ರಿಣಭಗಿ ಅಥ ಅದಯ ರಿಣಭಗಿ ಅಥ ಇಲ್ಲಮವಯರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ 
ಅಥ ಇಲ್ಲಮವಯರಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ವಿದಖಳು ಭುಿಂಫಯಿಮಲ್ಲಯುವ ನಮಮಲ್ಮಖಳು / ನಮಮಭಿಂಡಳಿಖಳ ವಿವರ ಷ ನಮಮಮಪ್ತುಗರ 
ಳಟ್ಟ್ಯುತುರ. 
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ಕ್ಡಟ್ಕ್ ಕ್ರಡಿಟ್ ಕರ್ಡ್ಿಹ ರಿವರ್ಡ್ಿಹ ಪ್ರೇಗರಂ ವಿಬಗ: 

A. ರಿವರ್ಡ್ಹ ಯಂಟ್ಿ ಪ್ರೇಗರಂ 

1. ವಯಖಯನಗಳು: ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ದಖಳು, ಸಿಂದಬಗವು ಪ್ತಕ್ರೊಳುದಿದದಸಿಂದಬಗವನುನಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ, ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಅಥಗಖಳನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುತುದರ: 
(a) "ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ೀ" / "ಡರೈನಿಿಂಗ್ ಯಿಿಂಟ್ೀ" / "ಷರ ವಿಿಂಗ್ ಯಿಿಂಟ್ೀ" / "ಝೆನಯಿಿಂಟ್ೀ" ಖಳು ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ೀ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ 

ಅಡಿಮಲ್ಲ ನಿ ಡಲಖುವ ಯತಿಪಲ್ ಅಿಂಔಖಳು; 
(b) "ದರ ರ್ಶ ಮ ಕರಿ ದಿಖಳು" ಎಿಂದಯರ ಐಎನ್ಆರ ಔಯರನಿೀಮಲ್ಲ ಮವುದರ  ಕರಿ ದಿ; 
(c) "ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ಕರಿ ದಿಖಳು" ಎಿಂದಯರ ಐಎನ್ಆರ ಅಲ್ಲದ ಔಯರನಿೀಮಲ್ಲ ಮವುದರ  ಕರಿ ದಿ. 

2. ಕಮಹಕ್ರಭ 

2.1. ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ೀ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ರಲ್ು ಭಮನರ ಜರಭಿಂಟ್ ಕ್ರ್ಗ, ಕ್ರೊಟಕ್ ಯಮಲ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ, ಕ್ರೊಟಕ್ ಝೆನ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ, ಕ್ರೊಟಕ್ ಪ್ತಯವಿ ಲ್ ಗ್ 
ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ, ಕ್ರೊಟಕ್ ಲ್ ಗ್ ಲಟ್ಟನಿಂ, ಫ ಸ್, ಎನ್ಆಐಗಲ್ ಗ್ ಲಟ್ಟನಿಂ ಕ್ರ್ಗ, ಕ್ರೊಟಕ್ ಎಷರನಿಿಮ ಲಟ್ಟನಿಂ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ, ರ್ಸಲ್ಕ ಇನರೀಪೈರ 
ಲಟ್ಟನಿಂ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಭತುು ಎನ್ಆಐಗಯಮಲರಗಭತಯ ಅನವಯಿಸುತುದರ. ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ ಕ್ರ್ ಗಖಳು, ಕ್ರೊಟಕ್ ಅಫಗನ್ ಗರೊ ಲ್ಡ ಭತುು ಕ್ರೊಟಕ್ 
ರಲರ್ಸಟ್ಟ ಲಟ್ಟನಿಂ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳು, ಕ್ರೊಟಕ್ ಷರೊ ಲರಿಸ ಲಟ್ಟನಿಂ ಕ್ರ್ಗ. 6E ಫಹುಭನಖಳು                        , ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಕ್ರ್ಗ, 6E ಫಹುಭನಖಳು XL              ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ.  ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ೀ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ಎನುನವುದು ರಿರ್ೀಗ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ಆಗಿದುದ, 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಅವನ / ಅವಳ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ ಭನಮ ಶುಲ್ಕಖಳ ಮೆ ಲರ ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ಖಳಿಸಲ್ು ಅನುವು ಭಡಿಕ್ರೊಡುತುದರ. ರಿರ್ಗ 
ಯಿಿಂಟ್ೀ ಕ್ಮಗಔಯಭದ ಉದರದ ಶಕ್ಕಗಿ ಸಭಮಕ್ರಕ. 

2.2. ಷರೊ ಲರಿಸ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗಗಿ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖಳು ಭೊಲ್ ಯತಿಪಲ್ ಅಿಂಔಖಳನುನ ಖಳಿಸುತುಯರ, ಅಿಂದಯರ ಯತಿಯಫಫರಿಖೊ 2 ರಿರ್ಗ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು ವರ್ಹಟನುನ ಮರಿ ಸರ ಳಿಕ್ರೊಿಂಡ ನಿಂತಯ once 150 ಕಚ್ುಗಭಡಲಖುತುದರ ಭತುು ಅದು ಅದರ  ಸರ ಳಿಕ್ರ ಚ್ಔಯದಲ್ಲ ಯತಿಪಲ್ಸುತುದರ. 
ಎಲಲ ಇ-ಕ್ಮ್ / ಆನ್ ಲರೈನ್ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಮೆ ಲರ ರ ಖವಧಿಗತ ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು (ಮೊಟರೊ, ಐವಿಆರ ಭತುು ಷ್ಾಿಂಡಿಿಂಗ್ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ 
ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ) ಅಿಂದಯರ, ಕಚ್ುಗ ಭಡಿದ ಯತಿ ₹ 150 ಕ್ರಕ 3 ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು ನಿಂತಯದ ಸರ ಳಿಕ್ರ ಚ್ಔಯದಲ್ಲ ಯತಿಪಲ್ಸುತುದರ. ಮವುದರ  
ವರ್ಹಟ್ಟನ ರ್ಹಭುಭಕದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಯಭಣನುಖುಣ ಫರ ಸ ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ (@ 2 ಎಕ್ೀ) ಅದರ  ಸರ ಳಿಕ್ರ ಚ್ಔಯದಲ್ಲ 
ರ್ಹಭುಭಕಗರೊಳಿಸಲಖುತುದರ. ವಮತಿರಿಔು ವರ್ಹಟು ಇ-ಕ್ಮ್ ವರ್ಹಟಗಿದದಯರ, ನಿಂತಯದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದಲ್ಲ ರ ಖವಧಿಗತ ಫಹುಭನ ಅಿಂಔಖಳನುನ (@ 
3 ಎಕ್ೀ) ಸರಿಸರೊಿಂದಿಸಲಖುತುದರ. 

2.3. ಷರೊ ಲರಿಸ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗಗಿ, ಕ್ರ್ಗ ಷಥಪ್ತರ್ಸದ 60 ದಿನಖಳ ಳಗರ ಭತುು ೂಣಗ ಷರ ಗಡರ ಶುಲ್ಕ ಷಕ್ಷತಕಯದ ನಿಂತಯ ಗಯಹಔಯು 1 ವರ್ಹಟು 
ನಡರರ್ಸದಯರ ಭತಯ ಫರೊ ನಸ ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳಿಗರ ಭನನಣರ ನಿ ಡಲಖುತುದರ. 

2.4. ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ೀ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿವರ ಷ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಲ್ಬಮವಿಯುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗನಿಿಂದ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಫದಲಖಫಹುದು. 
ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ಭತುು / ಅಥ ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಭರ್ಹತಿಮನುನ (ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳ ವಿಮೊ ಚ್ನರಮ ಯೊ ಭತುು 
ವಿಧನವನುನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದರ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ) ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಿಿಂದ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ತಿಳಿಸಲಖುತುದರ. 

3. ಄ಂಕ್ಗಳು ಸಂಚಮಗ್ಡಳುುವ ರಿೇತಿ 

ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಕ್ರೊ ಷ್ಔದ ಯಕ್ಯ ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು ಷರ ರಿಕ್ರೊಳುುತುರ 
 

 
ಕ್ಡಟಕ್ ್ೇಯ್ಡಿ 

ಯಮಲ್ 

ಕ್ಡಟಕ್ ಯಮಲ್ 
ಕರ್ಡ್ಹ 

ಕ್ರೊಟಕ್ 
ಝೆನಿೀಗರನ ಚ್ರ 
ಕ್ರ್ಗ 

ಕ್ರೊಟಕ್ ರಲ್ು 
ಭಮನರ ಜರಭಿಂಟ್ 
ಕ್ರ್ಗ 

ಕ್ರೊಟಕ್ ಪ್ತಯವಿ ಲ್ ಗ್ 
ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ (ವಸಗ 
ಲನ್) 

ಕ್ರೊಟಕ್ ಪ್ತಯವಿ 
ಲ್ ಗ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ 
(ಟಯರಲ್ಸಗ) 

ಕ್ರೊಟಕ್ 
ಎನ್ಆಐಗ 
ಯಮಲ್ 

ವಿವರ ಷ 
ವಿಬಖಖಳು 

ಟಯರಲ್ ಏಜರನಿೀಖಳು ಭತುು 
ಟೊರ ಆಯರ ಟರ ಖಳು, 

ಮಕ್ರ ೆಂ ಟೊರ 
ಆಯರ ಟಸಗ, ಏಲರೈಗನ್ೀ 

&ಏರ ಕ್ಮರಿಮಸಗ, 

ಎಲರಕ್ತಿಿಔಲ್ ಭಯಟ, 

ಫಳಿಕ್ರ ಫಯುವ ಸಯಔುಖಳು, 
ಡಿಟರಭಗಿಂಟ್ ಷರೊ್ ಖಗಳು 

ಭತುು ಎಲಲ 
ಇಿಂಟನಮಗಷನಲ್ಖಚ್ುಗಖಳು 

ಸರೊ ಟರಲ್, 

ಯರಷರೊ್ ಯರಿಂಟ್, 

ಟಯರಲ್ ಏಜರನಿೀಖಳು 
ಭತುು ಟೊರ 

ಆಯರ ಟರ ಖಳು, 
ಮಕ್ರ ೆಂ ಟೊರ 

ನಿಗಹಔಯು, 
ವಿಭನಮನ 
ಸಿಂಷರಥಖಳು ಭತುು 

ಏರ  
ಕ್ಮರಿಮರ ಖಳು 
ಭತುು ಎಲಲ 

ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ 
ಮ ರಚ್ುಖಳು 

ಕ್ರ ಭಲ್ ನಲ್ಲ 
ಭಡಿದ ಎಲಲ 
ವರ್ಹಟುಖಳು 

 

ಸರೊ ಟರಲ್ ಖಳು, 
ಯರಷರೊ್ ಯರಿಂಟ್ ಖಳು ಯಮಣ 

ಏಜರನಿೀಖಳು 
&ಟೊರ ಆಯರ ಟರ ಖಳು, 

ಮಕ್ರ ೆಂ ಟೊರ 

ನಿಗಹಔಯು, 
ವಿಭನಮನ ಸಿಂಷರಥಖಳು 

ಭತುು 
ಏರ ಕ್ಮರಿಮಸಗ ಭತುು 

ಎಲಲ 
ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮಕಚ್ುಗಖಳು 

ಇನಿೀಗಿನಮ ಕ್ರ್ಗ ಕಚ್ುಗ 
ಭಡುತುದರ - 

ಉಡುುಖಳು, ಗಯಹಔ 
ವಸುುಖಳು, ದಿನರ್ಸ, 

ಫಹು ಫಯಿಂರ್ ಆನ್ ಲರೈನ್ 
ವಿಬಗಿ ಮ 

ಭತುು ಆಪ್ತ್ಭ / ಪ್ತಯಭ 
ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ 
ಸಿಂಖಯರ್ಹಸುತುದರ 

ಉಡುುಖಳು, ಗಯಹಔ 
ಫಳಿಕ್ರ ಫಯುವ ವಸುುಖಳು, 

ಆಬಯಣ ವಿಬಗಿ ಮ 
ಭಳಿಗರಖಳು ಭತುು 

ಯರಷರೊ್ ಯರಿಂಟ್ 

ಇನ್ ರ್ಸಗಿನಮ ಕ್ರ್ಗ - 
ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ಕಚ್ುಗ, 

ವಿಭನಮನ, 

ಸರೊ ಟರಲ್ ಖಳು, ಯಮಣ 
ಏಜರನಿೀಖಳು ಭತುು ಔತಗವಮ 
ಉಚಿತ ಆಪ್ತ್ಭ / ಪ್ತಯಭ 
ಕ್ರ್ಗ ಉಡುುಖಳು, 
ಗಯಹಔ ಫಳಿಕ್ರ ಫಯುವ 
ವಸುುಖಳು, ಆಬಯಣ 

ವಿಬಗಿ ಮ ಭಳಿಗರಖಳು 
ಭತುು ಯರಷರೊ್ ಯರಿಂಟ್ 

 

ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮರ
ಚ್ುಖಳು 
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ವಿವರ ಷ 
ವಿಬಖಖಳಲ್ಲ 
ರಿರ್ಗ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು 

10X ರಿರ್ಗ 

 / ₹ 100 

4X ಫಹುಭನಖಳು / 
₹150 

15 ಝೆನ್ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು / 
₹150 

 

ಯತಿಯಿಂದಯಲ್ೊಲ 5 ಎಕ್ೀ 
₹ 100 

 

ಯತಿ 

₹ 100 ಕಚಿಗಗರ5X   

 

ಯತಿ 

₹ 100 ಕಚಿಗಗರ5X   

 

2 Xರಿಡಗಗಳು/ 
ಯತಿ₹200ಕ್ರಕ 

ಇತಯರಕ್ರಟಖರಿ
ಖಳಲ್ಲರಿ
ಡಗಯಿಿಂಟು
ಖಳು 

5X  ರಿರ್ಗ 

/ ₹ 100 

 

2X ಫಹುಭನಖಳು / 
₹150 

5 ಝೆನ್ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು / 

₹150 

 

ಯತಿಯಿಂದಯಲ್ೊಲ 2 X 

₹ 100 

 

ಯತಿ 

₹ 100 ಕಚಿಗಗರ2X 

 

ಯತಿ 

₹ 100 ಕಚಿಗಗರ2X 

 

1 ರಿರ್ಗ/ 

₹200 

ಯಿಿಂಟಗಳನುನನ
ಖದುಗರೊಳಿರ್ಸಕ್ರೊ
ಳುುವಿಕ್ರ 

 

ನಖದು, ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳು 

ಭತುು ಇನೊನ 
ಅನರ ಔಸಿಂದಬಗಖಳಲ್ಲನಖದು

ಗರೊಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫಹುದು 

ನಖದು, ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, 

ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳು ಭತುು 
ಇನೊನ 

ಅನರ ಔರಿ ತಿಮಲ್ಲನಖದು
ಗರೊಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫಹುದು 

 

ನಖದು, 
ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, 

ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳು 
ಭತುು ಇನೊನ 

ಅನರ ಔರಿ ತಿಮಲ್ಲ
ನಖದುಗರೊಳಿರ್ಸಕ್ರೊ

ಳುಫಹುದು 

ನಖದು, ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳು 

ಭತುು ಇನೊನ 
ಅನರ ಔರಿ ತಿಮಲ್ಲನಖದುಗರೊಳಿ

ರ್ಸಕ್ರೊಳುಫಹುದು 
 

ನಖದು, ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು ಭತುು 

ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳು ಭತುು 
ಇನೊನ 

ಅನರ ಔರಿ ತಿಮಲ್ಲನಖದುಗರೊ
ಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫಹುದು 

 

ನಖದು, ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, ಆನ್ ಲರೈನ್ 

ವಪ್ತಿಂಗ್ ಭತುು 
ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳರಿ ತಿಮಲ್ಲನ
ಖದುಗರೊಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫಹುದು 

 

ನಖದು, ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, 

ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳು 
ಭತುು ಇನೊನ 

ಹಲ್ವುರಿ ತಿಮಲ್ಲನ
ಖದುಗರೊಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫ

ಹುದು 
 

ರಿರ್ಗ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖಳ
ನುನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಆಗಿ 
ರಿವತಿಗಸುವ 
ದಯ 

ಯತಿ ಯಿಿಂಟ್ ಗರ 
7.5 ರೈಷರ 

18.75 ರೈಷರ ಯತಿ 
ಯಿಿಂಟ್ ಗರ 

25 ರೈಷರ 
ಯತಿಯಿಿಂ

ಟ್ ಗರ 

25 ರೈಷರ 
ಯತಿಯಿಿಂ

ಟ್ ಗರ 

25 ರೈಷರ 
ಯತಿ
ಯಿಿಂಟ್ ಗರ 

25 ರೈಷರ 
ಯತಿ
ಯಿಿಂಟ್ ಗರ 

₹ 1  

ಯತಿ
ಯಿಿಂಟರಗ 

 
 ಕ್ಡಟಕ್ ಲೇಗ್ ಄ಫ್ಹನ್ ಕ್ರೊ ಟಕ್ BIZ 

ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ 

            
    ನ   

ಟರಂಪ್ / 
ಫೇಸ್್ 

ಎಸ್ನಿಿಮ ಸ್ಡೇಲ್ತ್ರಿಸ್ 811 # 

ಡಿರೇಮ್ 
ಡಿಪಯ್ಂಟ್ 

ವಿವರ 
ಷ 
ವಿಬಖ
ಖಳು 

ಏಲರೈಗನ್ೀ,  

ಗಯಹಔ ಫಳಿಕ್ರ 
ಫಯುವ ವಸುುಖಳು, 
ಡಿಟಗಮೆಿಂಟಲ್ಖ
ಚ್ುಗಖಳು 

ಲ್ಬಮವಿಲ್ಲ ಯಮಣ ಭತುು 
ಯಸ 
ನಿಗಹಔಯು, 
ದರ ರ್ಶ ಮ 
ವಿಭನಮನ, 

ನರ ಯ 
ಭಯುಔಟರ್/ಜ
ರ್ಹ ಯತು 
ಷರ ರಖಳು, ವಸತಿ 
- ಸರೊ ಟರಲ್/ 
ಮೊ ಟರಲ್/ 
ಯರಷಟ್ಗ/ 
ಫಿಪ್ ಕ್ಟ್ಗ 
B2B 

      & 
        
             
            
         
     

'ಯರಷರೊ್ ಯರಿಂಟ್' 

ಭತುು 
'ಎಿಂಟಟರೈಗನರಭಿಂ
ಟ್' ಭಚರಗಿಂಟ್ 
ವಖಗ ಕ್ರೊ ರ್ 
ಅಡಿಮಲ್ಲ 
ವಿ ಷದಲ್ಲವಗಿ ಗ
ಔರಿಸಲದಮ
ರಿಸಥಳಖಳಲ್ಲ
ಕ್ರೈಗರೊಿಂಡಭನ
ಯಿಂರ್ಜನರಭತುುಡರೈ
ನಿಿಂಗ್ 

 ಆನ್ ಲರೈನ್ 

ಕಚ್ುಗ 

 

ಆನ್ ಲರೈನ್ 

ಕಚ್ುಗ 

 

ವಿವರ ಷ 
ವಿಬಖಖ
ಳಲ್ಲ 
ರಿರ್ಗ 
ಯಿಿಂ
ಟ್ ಖಳು 

8x ರಿರ್ೀಗ 
/ ₹ 150 

ಲ್ಬಮವಿಲ್ಲ 4X 

ಫಹುಭನಖಳು/ 
₹100 

      -5 
     
    /₹100 

        
     - 2.5 
        /
₹100 

     
        
      
  .2000 

10 
ಡರೈನಿಿಂಗ್ 
ಯಿಿಂಟ್  
₹ 100 

10 ಷರ ವಿಿಂಗ್ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖ
ಳು 
/ ₹ 100 

5 ರಿರ್ಗ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು 
/ ₹150 

 

2ರಿರ್ಗ
ಅಿಂಔಖಳು / 
₹ 100 
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ಎಲಲ ಇತಯ 
ವಿಬಖಖಳ
ಲ್ಲ ರಿರ್ಗ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖ
ಳು 

4Xರಿಡುಗಖಳು
/ 
₹150 , 2 
ಲ್ಕ್ಷಖಳವಯರಗರ, , 
8X ರಿಡುಗಖಳು 
2ಲ್ಕ್ಷಕ್ತಿಕಿಂತಮೆ ಲರ 

3X 
ರಿಡುಗಖ
ಳು / 
₹ 100 

1X 

ಫಹುಭನಖಳು/ 
₹100 

1     
     / 
₹100 

ಮವುದೊಇ
ಲ್ಲ 

1ಷರ ವಿಿಂಗ
ಯಿಿಂಟ್ / 
₹ 250 

2 
ರಿಡಗ
ಯಿಿಂಟ್ೀ / 
₹150 
ಕಚಿಗನಮೆ ಲರ 

1 
ರಿಡ್ಗತಿ
ಯಿಿಂಟರಗ 
/ ₹100 

ಯಿಿಂಟ್ ಖ
ಳ 
ನಖದುಗರೊಳಿ
ರ್ಸಕ್ರೊಳುುವಿಕ್ರ 

 

ನಖದು, 
ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, 
ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳು 
ಭತುು ಇನೊನ 
ಅನರ ಔಸಿಂದಬಗಖ
ಳಲ್ಲನಖದುಗರೊಳಿರ್ಸ
ಕ್ರೊಳುಫಹುದು 

ನಖದು, 
ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, 
ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖ
ಳು ಭತುು 
ಇನೊನ 
ಅನರ ಔಸಿಂದ
ಬಗಖಳಲ್ಲನಖ
ದುಗರೊಳಿರ್ಸ
ಕ್ರೊಳುಫಹುದು 

ನಖದು, 
ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, 
ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳು 
ಭತುು ಇನೊನ 
ಸರಚಿುನದನುನ 
ರಿಡಿ ಮ್ 
ಭಡಫಹುದು 

      
      
     
           
  , 

         , 
        
          
    

ನಖದುಅಥ
ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, 
ಟಯರಲ್ಓಚ್
ಖಗಳು, 
ಆನರಲೈನಾಫಿಂ
ಗ್, 
ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖ
ಳು ಭತುು 
ಇನೊನ 
ಅನರ ಔಸಿಂದ
ಬಗಖಳಲ್ಲನಖ
ದುಗರೊಳಿರ್ಸಕ್ರೊ
ಳುಫಹುದು 

ನಖದು, 
ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, 
ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖ
ಳು ಭತುು 
ಇನೊನ 
ಅನರ ಔಸಿಂದ
ಬಗಖಳಲ್ಲನಖ
ದುಗರೊಳಿರ್ಸಕ್ರೊ
ಳುಫಹುದು 

ನಖದು, 
ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, 
ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳು 
ಭತುು ಇನೊನ 
ಅನರ ಔಸಿಂದಬಗ
ಖಳಲ್ಲನಖದು
ಗರೊಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫ
ಹುದು 

ನಖದು, 
ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, 
ಏರ ಮೆೈಲ್ 
ಖಳು ಭತುು 
ಇನೊನ 
ಅನರ ಔಸಿಂ
ದಬಗಖಳಲ್ಲ
ನಖದುಗರೊ
ಳಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫ
ಹುದು 

ರಿಡಗ
ಯಿಿಂಟುಖಳು
ದರೊಯರಮುವ
ದಯ 

7.5 
ರೈಷರಯತಿ
ಯಿಿಂಟರಗ 

7.5 
ರೈಷರಯತಿ
ಯಿಿಂ
ಟರಗ 

ಯತಿ 
ಯಿಿಂಟ್ ಗರ 25 
ರೈಷರ 

  .1/      
      
           
      
     
       
     
           
           

        
             
25      

Re.1 / 
ಡರೈನಿಿಂಗಯಿಿಂ
ಟ್ 

Re.1/ 
ಉಳಿತಮ
ಯಿಿಂಟ್ 

0.1875 
ರೈಷರಯತಿ
ಯಿಿಂಟರಗ 

0.25 
ರೈಷರಯ
ತಿ
ಯಿಿಂಟರಗ 

 
 
 
 

     -    ನ      -    
ವಿವರ ಷ ವಿಬಖಖಳು ಊಟ, ಚ್ಲ್ನಚಿತಯಖಳು, ವಿಬಗಿ ಮ ಭತುು 

ದಿನರ್ಸ 

ಊಟ, ಚ್ಲ್ನಚಿತಯಖಳು, ವಿಬಗಿ ಮ ಭತುು ದಿನರ್ಸ 

ವಿವರ ಷ ವಿಬಖಖಳಲ್ಲ ರಿರ್ಗ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು 

3X ಫಹುಭನಖಳು/ ₹200 ಅಿಂದಯರ 6 
ಫಹುಭನಖಳು/ಯೊ 200 

(ಕ್ರ ವಲ್ 4 ಫರಔುಕಖಳ ಮೆ ಲರ ಖರಿಷಠ ಕ್ಮಪ್ 
750 p.m.) 

3X ಫಹುಭನಖಳು/ ₹200 ಅಿಂದಯರ 9 
ಫಹುಭನಖಳು/ಯೊ 200 

(ಕ್ರ ವಲ್ 4 ಫರಔುಕಖಳ ಮೆ ಲರ ಖರಿಷಠ ಕ್ಮಪ್ 1000 p.m.) 

ಎಲಲ ಇತಯ ವಿಬಖಖಳಲ್ಲ ರಿರ್ಗ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು 

2 ಫಹುಭನಖಳು/ ₹200 3 ಫಹುಭನಖಳು/ ₹200 
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ಯಿಿಂಟುಖಳ ವಿಮೊ ಚ್ನರ ನಖದು, ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, 
ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳು ಭತುು ಇನೊನ ಸರಚಿುನದನುನ 
ರಿಡಿ ಮ್ ಭಡಫಹುದು 

ನಖದು, ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳು ಭತುು 
ಇನೊನ ಸರಚಿುನದನುನ ರಿಡಿ ಮ್ ಭಡಫಹುದು 

ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಭಡಿಯುವ ದಯ 

ಯತಿ ಯಿಿಂಟ್ ಗರ 25 ರೈಷರ ಯತಿ ಯಿಿಂಟ್ ಗರ 25 ರೈಷರ 

 
 

*6E ಫಹುಭನಖಳ ಫಹುಭನಖಳು IndiGo Kotak ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ುಟ 54 ಯಲ್ಲ ಉಲರಲ ಖಿಸಲಗಿದರ
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4. ಫಹುಭನ ಕಮಹಕ್ರಭಕಾಗಿ ಸಭನಯ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಷಯತ್ುುಗಳು 
4.1. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ತಿಳಿರ್ಸದ ಮೆ ಲರ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಮೆ ಲರ ತಿಳಿಸಲದ ಟ್ಟ್ಮನುನ ಭಗಡಿಸಫಹುದು. 

4.2. ಇಿಂಧನ ಸಚಗೆಂಗ ಭನನ ನಿ ಡಲದ ಇಿಂಧನ ಕರಿ ದಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ವಮವಸಯಖಳು, ಯರೈಲರವ ಸರಚ್ುುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಭನನವನುನ ನಿ ಡುವ ಯರೈಲರವ 
ವಮವಸಯಖಳು, ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಷಲ್ಖಳು, ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳು ಭತುು ಷರ ಗಡರ ಶುಲ್ಕ, ರ್ಷಗಔ ಶುಲ್ಕ, ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ಶುಲ್ಕ, ಫಹು ಕ್ರ್ಗ ಶುಲ್ಕ, 
ಫಕ್ತಿ ವಗಗವಣರ, ನಖದು ಭುಿಂಖಡ ವರ್ಹಟು ಶುಲ್ಕ, ಅಭನಕ್ರೊಕಳಗದ ಚರಕ್ ಖಳಿಗರ ಶುಲ್ಕಖಳು, ಹಣಕ್ರ್ಸನ ಶುಲ್ಕಖಳು, ಅಯಧ ಶುಲ್ಕಖಳು, 
ತಡಗಿ ವತಿ ಶುಲ್ಕಖಳು, ಸಿಂಖಯಹ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ವಿಧಿಸುವ ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕ ಅಥ ಶುಲ್ಕ, ಫಕ್ತಿ ವಗಗವಣರ, ಇಎಿಂಐ ವರ್ಹಟು, 
ನಖದು ರ್ಹಿಂಡರಮುವಿಕ್ರ, ಫರ ಡಿಕ್ರ ಔಯಡು ಭತುು ಷರ  ಶುಲ್ಕ ವಮವಸಯಖಳು. ವರ್ಹಟುಖಳ ಟ್ಟ್ಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಕ್ರ್ಗ 
ಸರೊ ಲ್ಡಗರಗ ತಿಳಿರ್ಸ ಭಗಡಿಸಫಹುದು. 6E ರಿರ್ ಗಖಳು XL ಇಿಂಡಿಗರೊ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ/ 6E ರಿರ್ ಗಖಳು ಇಿಂಡಿಗರೊ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ 
ಅನುನ EMI ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ಉಳಿದರಲ್ಲವುಖಳಿಿಂದ ಸರೊಯಗಿಡಲಖುತುದರ 

4.3. ಮವುದರ  ಸರೊ ಟರಲ್ ಖಳು / ವಪ್ತಿಂಗ್ ಭಲ್ ಖಳು / ಡಿಟಗಮೆಿಂಟಲ್ ಷರೊ್ ರ ಖಳು ಇತಮದಿಖಳಿಗರ ಸಿಂಯ ಜಿತಗಿಯುವ ಭತುು "ಸರೊ ಟರಲ್", 
"ದಿನರ್ಸ", "ಅಮಯಲ್ೀ", "ಡಿಟಗಮೆಿಂಟಲ್ ಷರೊ್ ರ ಖಳು" ಅಡಿಮಲ್ಲ ವಗಿ ಗಔರಿಸಲದ ಔ ಟ್ ಲರಟ್ ಖಳಲ್ಲ ಭತಯವಲ್ಲದರ ಕ್ರ ವಲ್ ಸವತಿಂತಯ ಭಳಿಗರಖಳಲ್ಲ 
ಕ್ರೈಗರೊಳುುವ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಮೆ ಲರ ಯಿಿಂಟೀಗಳನುನ ಸಿಂಫಿಂಧಿತ ನರಟವಕ್ಗ ಲ್ುದಯ          ನಿ ಡಲಖುತುದರ. "ಇತಮದಿ ವಿ ಷ ಮಖ್ಮನಿರ್ಸದಿಂತರ 
ಮರಿ ವಖಗ ಕ್ರೊ ರ್. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದಲ್ಲ ಔನಿಷಠ ₹ 5,000 ಚಿಲ್ಲಯರ ಕಚ್ುಗ ಭಡಿದಖ ಭತಯ ಯಿಿಂಟೀಗಳನುನ ನಿ ಡಲಖುತುದರ, ಭರ್ಸಔ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ 
ಚ್ಔಯದಲ್ಲಡರೈನಿಿಂಖಭತುು ಭನಯಿಂರ್ಜನ ವರ್ಹಟುಖಳು ಷರ ರಿದಿಂತರ ಖರಿಷಠ 600 ಯಿಿಂಟ್ ಖಳವಯರಗರ ಡರೈನಿಿಂಗ್ಅಿಂಔಖಳು ಲ್ಬಮವಿಯುತುರ.ಇದಯ ಭೌಲ್ಮವು ₹ 
4000 / - ಮಿ ರಿದರಎಿಂದದಯರ ಿಂದರ  ಡರೈನಿಿಂಗ್ಅಥ ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ ವರ್ಹಟ್ಟನಲ್ಲ ಮವುದರ  ಯಿ ಿಂಟೀಾಬಮವಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿದಿಗಷ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ 
ಚ್ಔಯದಯಿಿಂಟೀಗಳನುನ ಭುಿಂದಿನ ತಿಿಂಖಳ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದಲ್ಲಷರ ರಿಸಲಖುತುದರ 

4.4. ಮವುದರ  ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳಿಿಂದ ಡರದ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು ಸವಮಿಂಚಲ್ತಗಿ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ನಿ ಡುವ ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ 
ಷರ ಯುತುರ ಭತುು ಫರ ಯರ ಮವುದರ  ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಅಲ್ಲ. 

4.5. 10 ದಿನರ್ಸ ಭತುು ಡಿಟಗಮೆಿಂಟಲ್ ಷರೊ್ ರ ಖಳಲ್ಲನ ಉಳಿತಮ ಅಿಂಔಖಳನುನ ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಎಷರನಿಿಮ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಷರೈಔಲ್ ನಲ್ಲ ಖರಿಷಠ 
500 ಉಳಿತಮ ಬಿಿಂದುಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿತ ನರಟವಕ್ಗ ಲ್ುದಯ           ನಿ ಡಲಖುತುದರ. VISA.10 ಉಳಿತಮ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳಿಿಂದ 
ಮಖ್ಮನಿಸಲದ ಕ್ರೊ ರ್ (ಎಿಂರ್ಸರ್ಸ) ಔನಿಷಠ ₹ 1500 ಕರಿ ದಿಗರ ಭತುು ಖರಿಷಠ ₹ 4000 ಕರಿ ದಿಗರ ನಿ ಡಲಖುವುದು. ಉಳಿತಮ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ಇತಯ 
ಕಚ್ುಗಖಳಲ್ಲ ಖಳಿಸಲ್ು ಮವುದರ  ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. 

4.6. ಕ್ರೊ ಟಕ್ ರ್ಸಲ್ಕ ಇನ್ ಷರೈರ ಲಾಟ್ಟನಮ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದಲ್ಲ ಉಡುು ಕಚಿಗನಲ್ಲ 5 ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ಖರಿಷಠ 500 ರಿರ್ಗ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖಳಿಗರ ನಿ ಡಲಖುತುದರ. ವಿ ಷ ಮಖ್ಮನಿರ್ಸದಿಂತರ "ಅಮಯಲ್" ಭಚರಗಿಂಟ್ ಕ್ಮಟಖರಿ ಕ್ರೊ ರ್ (ಎಿಂರ್ಸರ್ಸ) ಅಡಿಮಲ್ಲ ವಗಿ ಗಔರಿಸಲದ 
ಮರಿ ಸಿಂಷರಥಖಳಲ್ಲ ಭತಯ ಕ್ರೈಗರೊಿಂಡ ವರ್ಹಟ್ಟನ ಮೆ ಲರ ಉಡುುಖಳ ಮೆ ಲರ 5 ಫಹುಭನ ಅಿಂಔಖಳನುನ ನಿ ಡಲಖುತುದರ. ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದಲ್ಲ 500 
₹ 7500 ಕಚ್ುಗ ಭಡಲ್ು ಳಟು್ ಉಡುು ವಿಬಖದಲ್ಲ ಕಚ್ುಗ ಭಡಿದ ಯತಿ ₹ 100 ಗರ 5 ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ                    
           ನಿ ಡಲಖುತುದರ. ಇತಯ ವಖಗಖಳಲ್ಲ ಯತಿಪಲ್ ಅಿಂಔಖಳನುನ ಖಳಿಸಲ್ು ಮವುದರ  ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. 

4.7. ಿಂದು ನಿದಿಗಷ್ ಅವಧಿಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ನಿ ಡಲಖುವ ಖರಿಷಠ ಸಿಂಖ್ರಮಮ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ನಿದಿಗಷ್ಡಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. ಫಮಿಂಕ್ 
ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದ ಖರಿಷಠ ಸಿಂಖ್ರಮಮ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ತಲ್ುಪ್ತದ ನಿಂತಯ, ಆ ಅವಧಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ಸರಚಿುನ ಅಿಂಔಖಳನುನ ಡರಮುವುದಿಲ್ಲ. 

4.8. ಎಲಲ ಲ್ಿಂಕ್ ಭಡಲದ ಖ್ತರಖಳು ಭತುು ಕ್ರ್ಗ ಉತುಭ ರ್ಸಥತಿಮಲ್ಲಯಫರ ಔು (ಅಿಂದಯರ ಅಯಧ ಖ್ತರಖಳಲ್ಲ) ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಯದುದಗರೊಳಿಸಫಯದು ಅಥ ಅಿಂತಮಗರೊಳಿಸಫಯದು ಭತುು ಕ್ರ್ ಗನ ವಿಂಚ್ನರ / ನಷ್ / ಔಳುತನ / ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದಗಿ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ 
ತತಕಲ್ಔಗಿ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಫಯದು. ವಿಮೊ ಚ್ನರಮ ಸಭಮದಲ್ಲ ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮ ಮೆ ಲರ. ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮನುನ 
ಔಯಭಫದಧಗರೊಳಿರ್ಸದಖ, ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ಯಿಿಂಟುಖಳು ವಿಮೊ ಚ್ನರಗರ ಅಹಗಖಫಹುದು. 

4.9. ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭತಯ ುನಃ ಡರದುಕ್ರೊಳುಫಹುದು. 

4.10. ಿಂದುರ ಳರಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಿಂದು ಆಯಕಮಗಿ ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳ ಸವಮಿಂ-ವಿಮೊ ಚ್ನರಗಗಿ ಆರಿರ್ಸಕ್ರೊಿಂಡಿದದಯರ, ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲನ 
ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಯತಿ ತರೈಭರ್ಸಔದ ಆಯಿಂಬದಲ್ಲ ಸವಮಿಂಚಲ್ತಗಿ ಸಿಂಬವಿಸುತುದರ. ರಿರ್ೀಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ಸವಮಿಂಚಲ್ತಗಿ ರಿಡಿ ಮ್ ಭಡುವ 
ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ಯಿದರಿರ್ಸದರ ಭತುು ಅದು ಸರಿಸರೊಿಂದುತುದರ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಅನುನ ಪ್ ಸ್ ಭಡುತುದರ. 

4.11. ಕ್ರೊಟಕ್ ರಲ್ು ಭಮನರ ೆಂ ಮೆಿಂಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ, ಕ್ರೊಟಕ್ ಯಮಲ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ, ಕ್ರೊಟಕ್ರೆನಿೀಗರನ ಚ್ರ, ಕ್ರೊಟಕ್ ಎನ್ ಆರ ಐ ಯಮಲ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ, ಕ್ರೊಟಕ್ 
ಪ್ತಯವಿ ಲ್ ಗ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ, ಕ್ರೊಟಕ್ ಲ್ ಗ್ ಲಟ್ಟನಿಂ, ರ್ಸಲ್ಕ ಇನ್ ಷರೈರ ಲಟ್ಟನಿಂ ಭತುು ಫ ಸ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಸವಮಿಂ-

ವಿಮೊ ಚ್ನರ ಡರಮಲ್ು ಗಯಹಔಯ ಆಯರೈಕ್ರಮನುನ ಔಯರಮಫರ ಕ್ಖುತುದರ. ಸಕ್ತಿಯಮಗರೊಳಿಸಲಗಿದರ. ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು, ಏರ ಮೆೈಲ್ ಖಳು ಭತುು ಇನೊನ 
ಹಲ್ವು ಆಯಕಖಳವಿಯುದಧ ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ಸಹ ಡರದುಕ್ರೊಳುಫಹುದು, ಸರಚಿುನ ವಿವಯಖಳಿಗಗಿ ದಮವಿಟು್ ಕ್ರೊಟಕ್ ಫಮಿಂಕ್ ರಬ ಷರೈಟ್ ನ 
ನರಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ವಿಬಖಕ್ರಕ ಬರ ಟ್ಟ ನಿ ಡಿ.ಈರಿ ತಿರಿಡಿ ಭಡರಮಲ್ು, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಗಯಹಔ ಸಿಂಔಗ ಕ್ರ ಿಂದಯಕ್ರಕಔಯರಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ 
ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳ ಸವಮಿಂರಿಡಿ ಮ್ಅನುನನಿರ್ಷಕ್ಮಗರೊಳಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ. ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ನ ವಿವಿಧ ವಖಗಖಳಿಗರ ರಿವತಗನರ ರಬ ಷರೈಟ್ ನಲ್ಲ 
www.kotak.comನವಿ ಔರಿರ್ಸದ ವಿವಯಖಳ ಯಕ್ಯಅನವಮಖುತುದರ. 

4.12. ರಿಡಿ ಭಗಗಿನಿ ಡಲಖುವ ಷರ ರಖಳು / ಉತನನಖಳ ಆಯಕ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಔೊಡಿಯುತುದರ ಭತುು ಮವುದರ  ಭುನೊೀಚ್ನರಯಿಲ್ಲದರ 
ಫದಲಖುವ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುತುದರ. 

4.13. ಯತಿಪಲ್ಬಿಿಂದುಖಳರಿವತಗನರಮದಯವುಮವುದರ ಸೊಚ್ನರಇಲ್ಲದರಫದಲವಣರಗರಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. 
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4.14. ಭೊವಿ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು ಭತುು ಸುಲ್ಬ ಯತಿಪಲ್ಖಳ ವಿಯುದಧ ರಿಡಿ ಮ್ ಭಡಲದ ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು / ಷರ ವಿಿಂಗ್ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು / ಡಿನಿನಿಂಗ್ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖಳಿಗಗಿ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ನರೊ ಿಂದಯಿತ ಇಮೆ ಲ್ ಐಡಿಗರ ಫಮಿಂಕ್ ವ ಚ್ರ ಕ್ರೊ ರ್ ಔಳುರ್ಹಸುತುದರ. ವ ಚ್ಖಗಳನುನ ವಿತರಿರ್ಸದ 
ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಭಯಟಗಯಯು ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳಿಗರ ವ ಚ್ಖಗಳು ಳಟ್ಟ್ಯುತುರ. 

4.15. ವ ಚ್ಖಗಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ವಿದವನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನರ ಯಗಿ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಭಯಟಗಯಯರೊಿಂದಿಗರ 
ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 

4.16. ಮೆಭ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ನಿ ಡಿದ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಿಂದ ವಿಮೊ ಚ್ನರ ಆದರ ಶಖಳನುನ ಯದುದಗರೊಳಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ರ್ಹಿಂಡರಮಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ 
ಫದಲಯಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

4.17. ವಿಮೊ ಚ್ನರಮ ಮೆ ಲರ, ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು / ಡಿನಿನಿಂಗ್ / ಷರ ವಿಿಂಗ್ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಖ್ತರಮಲ್ಲ ಸಿಂಖಯಹದ 
ಯಿಿಂಟ್ ಖಳಿಿಂದ ಸವಮಿಂಚಲ್ತಗಿ ಔಳರಮಲ್ಡುತುರ. 

4.18. ವಿನಿಂತಿಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಸವ ಔರಿಸುವ ಭತುು ರ್ಸವ ಔರಿಸುವ ಔಯಭದಲ್ಲ ೂಯರೈಸಲಖುತುದರ. 
4.19. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಆದರ ಶಕ್ಕಗಿ ಅವನ / ಅವಳ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಗರ ಷಔಷು್ ಅಿಂಔಖಳನುನ ಸರೊಿಂದಿಲ್ಲದಿದದಯರ, ವಿನಿಂತಿಮನುನ ಯದುದಗರೊಳಿಸಲಖುತುದರ ಎಿಂದು 

ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ. 
4.20. ಬಯತ ಸಕ್ಗಯಕ್ರಕ ಅಥ ಇತಯ ಮವುದರ  ಯಧಿಕ್ಯ ಅಥ ದರ ಹಕ್ರಕ ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಮವುದರ  ತರರಿಗರ ಅಥ ಇತಯ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರಖಳು 

ಅಥ ಶುಲ್ಕಖಳು ಅಥ ಈ ಕ್ಮಗಔಯಭದ ರಿಣಭಗಿ ಕ್ಡರೊು ಗಲ್ಡರ ಗರ ಉದಧಯದ ಭೊಲ್ಔ ಉದಬವಿಸುವ ಅಥ ಷರ ಯಫಹುದದ 
ಮವುದರ  ಬಖವರ್ಹಸುವ ಮರಿ ಷಥನರ. ಕ್ಡುಗದಯಯ ಖ್ತರ. 

4.21. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಸವಮಿಂರಯ ಯಣರಯಿಿಂದ ಭುಚಿುದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಮಲ್ಲಯುವ ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು / ಡಿನಿನಿಂಗ್ 
/ ಷರ ವಿಿಂಗ್ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ಯದುದಗರೊಳಿಸಲಖುತುದರ. 

4.22. ರಿರ್ೀಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು / ಡಿನಿನಿಂಗ್ / ಷರ ವಿಿಂಗ್ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು ಮವುದರ  ನಖದು ಭೌಲ್ಮವನುನ ಸರೊಿಂದಿಲ್ಲ ಭತುು ಹಣವನುನ ವಿನಿಭಮ 
ಭಡಿಕ್ರೊಳುಲ್ು ಷಧಮವಿಲ್ಲ. 

4.23. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು / ಡಿನಿನಿಂಗ್ / ಷರ ವಿಿಂಗ್ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ಇನರೊನಫಫ ವಮಕ್ತಿುಗರ ವಗಗಯಿಸಲ್ು ಅಥ ಅವನ 
ಇತಯ ಕ್ರ್ ಗಖಳ ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ಸಿಂಯ ಜಿಸಲ್ು ಷಧಮವಿಲ್ಲ. 

4.24. ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳು / ining ಟದ / ಉಳಿಸುವ ಅಿಂಶಖಳು ುನಃ ಡರದುಕ್ರೊಳುದಿದದಯರ ಅವು ಖಳಿರ್ಸದ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ2 ವಷಗಖಳ ನಿಂತಯ ಅವಧಿ 
ಭುಗಿಮುತುದರ. ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಭುಕ್ುಮದ ಮವುದರ  ಭುನೊೀಚ್ನರಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಗಯಹಔರಿಗರ ಔಳುರ್ಹಸುವುದಿಲ್ಲ. 

4.25. ಈ ಎಲಲ ಅಥ ಮವುದರ  ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳನುನ ಷರ ರಿಸಲ್ು, ಭಗಡಿಸಲ್ು ಅಥ ತಿದುದಡಿ ಭಡಲ್ು ಅಥ ಈ 
ಕ್ಮಗಔಯಭವನುನ ಸಿಂೂಣಗಗಿ ರ್ಹಿಂತರಗರದುಕ್ರೊಳುುವ ಹಔಕನುನ ರ್ಹಿಂದಿನ ಸೊಚ್ನರ ಇಲ್ಲದರ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ಕ್ಯಿದರಿರ್ಸದರ. 

4.26. ಈ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ಸಿಂೂಣಗಗಿ ಸವಮಿಂರಯ ರಿತಗಿದರ ಎಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅಿಂಗಿ ಔರಿಸುತುನರ ಭತುು ರ್ಸವ ಔರಿಸುತುನರ ಭತುು ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರಮ 
ಷಭನಮ ಕ್ರೊ ಸ ಗನಲ್ಲ ಎಲಲ ಶುಲ್ಕಖಳು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸವಮಿಂರಯ ಯಣರಯಿಿಂದ ಬರಿಸಲ್ಡುತುರ ಎಿಂದು ತಿಳಿಮಫಹುದು. 

4.27. ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳ ಫಳಕ್ರಮನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಸುವ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಿಂದಕ್ರಕ ಫದಲ್ಮಗಿ / 
ಅವಸರ ಳನಕ್ರಿಮಗಿಯಫಯದು. 

4.28. ಇಲ್ಲ ಳಗರೊಿಂಡಿಯುವ ಮವುದನೊನ ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ ಮವುದರ  ಬಖವರ್ಹಸುವ ಮರಿ ಷಥನರಮ ಮೆ ಲರ ಫಿಂಧಿಸುವ ಫಧಮತರಯಿಂದು 
ರಿಖಣಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ಈ ಕ್ಮಗಔಯಭವನುನ ಭುಿಂದುವರಿಸಲ್ು ಅಥ ಭತುಷು್ ಇದರ  ರಿ ತಿಮ ಅಥ ಇತಯ ಯ ರ್ಜನರಖಳನುನ ನಡರಸಲ್ು 
ಫಮಿಂಕ್ ಫದಧತರ ಅಥ ಯತಿನಿಧಮವನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

4.29. ಈ ಕ್ಮಗಔಯಭದ ಫಗರಗ ಏನದಯೊ ಇದದಯರ ವಿದದ ಅರ್ಸುತವವು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿಯುದಧ ಹಔುಕ ಡರಮುವುದಿಲ್ಲ. 
4.30. ಯಿಿಂಟ್ ಖಳ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಲರಕ್ಕಚಯವು ಅಿಂತಿಭ, ನಿಣಗಮಔ ಭತುು ಕ್ರ್ ಗದಯಯ ಮೆ ಲರ ಫಿಂಧಿತಗಿಯುತುದರ ಭತುು ವಿದಸದ ಅಥ 

ಯರ್ಶನಸಲ್ು ಸರೊಣರಮಖುವುದಿಲ್ಲ. 
4.31. ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಮವುದರ  ಹಔುಕಖಳನುನ (ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ) ಭನನ 

ಭಡಿಯುವುದರಿಿಂದ ಈ ಫಹುಭನ ಕ್ಮಗಔಯಭದಲ್ಲ ಏನನೊನ ಸರೊಿಂದಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 
 

5. ಕ್ಡೇಟಕ್ ಪಿರವಿ ಲೇಗ್ ರ್ಸಗ್ನೇಚರ್ ಕರ್ಡ್ಹ ಄ಡಿಮಲಯ ಪಿವಿಅರ್ ಟಿಕ್ಟ್ ರಿರ್ಂಶನ್ 

5.1. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ತರೈಭರ್ಸಔದ 4 ೂಯಔ ಪ್ತವಿಆರ ಭೊವಿ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳ ಫಗರಗ ಎಸ ಎಿಂಎಸ ಭತುು ಇಮೆ ಲ್ ಭೊಲ್ಔ ಸವಮಿಂಚಲ್ತಗಿ ತನನ 
ನರೊ ಿಂದಯಿತ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮ ಭತುು ಇಮೆ ಲ್ ಐಡಿಗರ ಔಳುರ್ಹಸಲಖುತುದರ. 

5.2. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ನರೊ ಿಂದಯಿತ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮಯಿಿಂದ ಎಸ ಎಿಂಎಸ ಔಳುರ್ಹಸುವ ಭೊಲ್ಔ ಭುಿಂದಿನ 15 ದಿನಖಳಲ್ಲ ೂಯಔ ಪ್ತವಿಆರ ಭೊವಿ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ (ಖಳ) ಗಗಿ ಔೊನ್ ಕ್ರೊ ರ್ ಖಳನುನ ಡರಮಫರ ಕ್ಖುತುದರ. ಎಸ ಎಿಂಎಸ ಅನುನ 15 ದಿನಖಳ ನಿಂತಯ ಔಳುರ್ಹರ್ಸದಯರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಔೊನ್ 
ಕ್ರೊ ರ್ ಖಳನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಅಹಗನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 

5.3. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಔೊಗನರೊಕ ರ್ ಖಳನುನಕ್ರಲೈಭಭಡಿದನಿಂತಯ, ಉಚಿತಪ್ತವಿಆಭೊಗವಿಟ್ಟಕ್ರಟ್ (ಖಳ) 

ಗಗಿಔೊನರೊಕ ರ್ ಖಳನುನಅವನನರೊ ಿಂದಯಿತಮೊಫರೈಲ್ೀಿಂಖ್ರಮಮಲ್ಲಭತುುನರೊ ಿಂದಯಿತಇಮೆ ಲ್ಐಡಿಮಲ್ಲಔಳುರ್ಹಸಲಖುತುದರ. 
ಕ್ರ್ಗ ಗಗಿಅಜಿಗಸಲ್ಲಸುವಭೊಲ್ಔಭತುುಪ್ತಯವಿಲ್ ಗಿೀಗರನ ಚ್ಕ್ರಯಗಡಿಟಕಡಕಗಮಗಔಯಭಕ್ರಕುವಭೊಲ್ಔಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡತಗನನಅಹಗತರಭತುುಔೊನರೊಕ ರ್ ಖ
ಳಫಗರಗತನನನರೊ ಿಂದಯಿತಮೊಫರೈಲ್ೀಿಂಖ್ರಮಗರತಿಳಿಸುವಎಸ ಎಿಂಎರ್ಸೀವ ಔರಿಸಲ್ುಪ್ತಗರಸೊಚಿರ್ಸದದನರ. 
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ಿಂದುರ ಳರಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಮೆ ಗಲ್ನಭರ್ಹತಿಮನುನರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ುರ್ಸದಧರಿಲ್ಲ/ 
ಅವಯನರೊ ಿಂದಯಿತಮೊಫರೈಲ್ೀಿಂಖ್ರಮಮಲ್ಲಎಸ ಎಿಂಎಷಭಡಿನಿಂತಯೂಯಔಪ್ತವಿಆಚ್ಗಲ್ನಚಿತಯಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳನುನರ್ಸವ ಔರಿಸದಕ್ಯಣಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ
ಉಿಂಟಖುವಮವುದರ ನಷ್ವನುನಫಮಿಂಕ್ರೊುಣರಗಯಯನನಗಿಭಡುವುದಿಲ್ಲ. 

5.4. ಕ್ಮಗಔಯಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಲಬ ಡರಮಲ್ು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮ ಭತುು ಇಮೆ ಲ್ ಐಡಿಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ 
ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸಕ್ರೊಳುುವುದನುನ ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. 

5.5. ಔೊನರೊಕ ರ್ ಖಳನುನಪ್ತವಿಆರಗಬ ಷರೈಟ್www.pvrcinemas.comನಲ್ಲಆನ್ ಲರೈನ್ ನಲ್ಲಫಳಸಫಹುದು. 
ಫಳಸುವವಿವಯದನಿಮಭಖಳುಕ್ರಳಗಿನಷಯತುು_8ಯಲ್ಲಸೊಚಿಸಲದಪ್ತವಿಆಕ್ರೊಗಟಕ್ತಿಯಡರೊೀಪ್ ಗಗಯಿಂಅಡಿಮಲ್ಲಪ್ತವಿಆಟ್ಟಗಕ್ರಟ್ಟಯಡರಿಂಾನನಲ್ಲಔೊನರೊಕ 
ರ್ಆನ್ ಲರೈನ್ಅನುನನಿಖದಿಡಿಸಲಗಿದರ. 

5.6. * 4 ಪ್ತವಿಆರ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳಿಗರ ಫದಲಗಿ 6400 ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಭಡುವುದು ಪ್ತಯವಿ ಲ್ ಗ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ ರ ಯ್ಸಡ ಯೊಿಂತಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ 
ಕ್ರ್ ಗನ ರೈರ್ಶಷ್ಾದಲ್ಲ ಭಧಮಿಂತಯ ಫದಲವಣರಮಗಿದರ. ಈ ಫದಲವಣರಮು 2020 ಯ ಏಪ್ತಯಲ್ 1 ರಿಿಂದ ಜರಿಮಗಿದರ. ಅಹಗತ ಭನದಿಂಡಖಳ 
ಯಕ್ಯ 4 ಪ್ತವಿಆರ ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳಿಗರ ಅಹಗಯಗಿಯುವ ಗಯಹಔರಿಗರ, ಅಹಗತ ತರೈಭರ್ಸಔ ಭುಗಿದ ನಿಂತಯ ತಿಿಂಖಳ ಕ್ರೊನರಮ ಯದಲ್ಲ 
ಫಮಿಂಕ್ 1600 ಭೌಲ್ಮದ 6400 ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಭಡುತುದರ. ಉದ: ನಿಭಭ ಅಹಗತ ತರೈಭರ್ಸಔವು ಮೆ  2020 ರಿಿಂದ ಆಖಸ್ 
2020 ಯವಯರಗರ ಇದದಯರ, 6400 ರಿರ್ಗ ಯಿಿಂಟ್ ಖಳನುನ 30 ಷರರ್ಿಂಫರ 2020 ಯರೊಳಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿತ ಅಹಗ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ರ್ಜಭ 
ಭಡಲಖುತುದರ. 

6. ವಲ್ತ್್ಟ್ ಄ರ್ಸಸ್್ ಯೇರ್ಜನ್ 
"ವಿಮೆದಯ" ಎಿಂದಯರ ಲರಟ್ ಅರ್ಸಸ್ ಯ ರ್ಜನರಗರ ಅನವಮಖುವಿಂತರ ಆರ್-ಆನ್ ಯಯ ರ್ಜನಕ್ಕಗಿ ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ 
ಲ್ುದಯಯಖುವುದರಿಿಂದ ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ವಿಭ ೂಯರೈಕ್ರದಯ. 

"ಷರ  ಲ್ುದಯ" ಎಿಂದಯರ ನ್ ಆರ್ಸಷರೊ್ನಿಂದಿಗರ ಸಿಂಯ ಜಿತಗಿಯುವ ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಮ ಷರ  ೂಯರೈಕ್ರದಯಯು. 
6.1 ಲರಟ್ ಅರ್ಸಸ್ ಲನ್ ಪ್ತಯವಿ ಲ್ ಗ್ ರ್ಸಗರನ ಚ್ರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನ ವತಿರ್ಸದ ಯೊಿಂತಯದಲ್ಲ ಭತಯ ಲ್ಬಮವಿದರ. ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ 

ಲರಟ್  ಔಳರದುಸರೊ ದಯರ ಅಥ ಔದಿದದದಯರ, ನಿಂತಯ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಎಲಲ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಫಹುದು ಭತುು 893-192463 ಗರ ಔಯರ 
ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ತುತುಗ ಸಸಮವನುನ ಡರಮಫಹುದು, ಇದು ವಿಶವದದಮಿಂತದ 24 ಖಿಂಟರಖಳ ಸಿಂಖ್ರಮಮಗಿದರ. 

6.2 ಲರಟ್ ಅರ್ಸಸ್ ಲನ್ ಎನುನವುದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ಔನೊೀಾಭರ ಷರೊಲ್ೊಮಷನ್ೀ ರೈರ ಟ್ ಲ್ಮಿಟರರ್ ("ನ್ ಅರ್ಸಸ್") ದಗಿರ್ಸದ 
ಿಂದು ಲ್ಕ್ಷಣಗಿದರ ಭತುು ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ಅಥ ಷರ ರಮ ಮವುದರ  ಕ್ರೊಯತರ ಅಥ ಷರ ರಮ ಅಸಭಗಔತರಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಮವುದರ  ರಿ ತಿಮಲ್ಲ 
ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಅನುಬವಿರ್ಸದ ಮವುದರ  ಯಔೃತಿಮ ಮವುದರ  ನಷ್. ಲರಟ್ 
ಅರ್ಸಸ್ ಯ ರ್ಜನರಮ ವಿವಯದ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳಿಗಗಿ ದಮವಿಟು್ www.oneassist.in ಗರ ಬರ ಟ್ಟ ನಿ ಡಿ. 

6.3 ಯ ರ್ಜನರ ರೈರ್ಶಷ್ಾಖಳು: 
a) ಕರ್ಡ್ ಹಗಳನುನ ನಿಫಹಂಧಿಸಲ್ು ಒಂದು ಕ್ಯ್ 

ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಎಲಲ ಕ್ರ್ಗ ವಿವಯಖಳನುನ ನ್ ಆರ್ಸಸ್ ನರೊಿಂದಿಗರ ದಗಿಸಫರ ಔು ಭತುು ತವರಿತಗಿ ನವಿ ಔರಿಸಫರ ಔು. ತನನ ಲರಟ್ ದ 
ಔಳುತನ ಅಥ ನಷ್ದ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ, ಲರಟ್ ದ ನಷ್ವನುನ ವಯದಿ ಭಡಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತಕ್ಷಣ ನ್ ಆರ್ಸಸ್ ಗರ ಔಯರ ಭಡಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 
ಮವುದರ  ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಲ್ು ವಿನಿಂತಿಮನುನ ನಿ ಡುವ ಸಲ್ುಗಿ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಲ್ು ವಿನಿಂತಿಮನುನ ನಿ ಡುವ ಮೊದಲ್ು 
ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ನ್ ಅರ್ಸಷರೊ್ನಿಂದಿಗರ ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸಯಫರ ಔು. 
ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿದಿಗಷ್ ಕ್ರ್ ಗನ ವಿವಯಖಳನುನ ನ್ ಆರ್ಸಸ್ ನರೊಿಂದಿಗರ ಹಿಂಚಿಕ್ರೊಳುದಿದದಯರ ಭತುು ಅದನುನ ನಿಫಗಿಂಧಿಸುವಿಂತರ 
ವಿನಿಂತಿರ್ಸದಯರ, ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ಅದರ  ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ದಗಿರ್ಸದ ಇತಯ ವಿವಯಖಳ ಸಸಮದಿಿಂದ ಉತುಭ ಯಮತನದ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ 
ನಿಫಗಿಂಧಿಸಲ್ು ಯಮತಿನಸುತುನರ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಸೊಚ್ನರಖಳನುನ ಲ್ಸಫರ ಔು ಭತುು ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ಫಳಸುಖ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಎಲಲ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳನುನ 
ೂಯರೈಸಫರ ಔು. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಅನುಸಯಣರ ಇಲ್ಲದಿಯುವುದು ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ನಿಮಭಖಳನುನ ಉಲ್ಲಿಂಘಿರ್ಸಯುವುದನುನ ಫಮಿಂಕ್ ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ಗರ 
ತಿಳಿಸುವ ಮವುದರ  ಹಔಕನುನ ವತಿಸಲ್ು ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ಅನುಔೊಲ್ಖುವುದಿಲ್ಲ. 

b) ವಂಚನ್ ಯಷಣ್ 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ, ಕ್ರ್ಗ (ಖಳ) ನ ಮವುದರ  ನಷ್ ಅಥ ಮೊ ಸದ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ಔೊಡಲರ , ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ಗರ ಔಯರ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಅದನುನ 
ನ್ ಆರ್ಸಸ್ ಗರ ವಯದಿ ಭಡಫರ ಔು. ಕ್ಡುಗದಯನು ನಿಶರಠಯಿಿಂದ ವತಿಗಸಲ್ು ಯಮತಿನಸುತುನರ ಭತುು ಮವುದರ  ಭೊಯನರ  ವಮಕ್ತಿುಯಿಂದಿಗರ 
ಅನುಖುಣಗಿ, ಈ ಯ ರ್ಜನರಯಿಿಂದ ಮೊ ಸದಿಿಂದ ಲಬ ಡರಮಲ್ು ಯಮತಿನಸಫಯದು. 
ವಯದಿ ಭಡಲ್ು 7 ದಿನಖಳ ಮೊದಲ್ು ಔಳರದುಸರೊ ದ ಕ್ರ್ ಗಖಳಲ್ಲನ ಮೊ ಸದ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ೂವಗ-ವಯದಿ ಔವರ ದಗಿಸಲಗಿದರ. ನಷ್ / 
ವಿಂಚ್ನರಮನುನ ಔಿಂಡುರ್ಹಡಿದ 24 ಖಿಂಟರಖಳ ಳಗರ ನ್ ಆರ್ಸಸ್ ಗರ ಔಯರ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ವಿಂಚ್ನರಗಗಿ ೂವಗ-ವಯದಿ ಭಡುವ ಔವರ ಅನುನ 
ಗಯಹಔಯು ನ್ ಆರ್ಸಸ್ ಗರ ವಯದಿ ಭಡಫರ ಔು. 
ಔವರ ಅನುನ ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು ನ್ ಆರ್ಸಸ್ ನರೊಿಂದಿಗರ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಔಯರ ದಕಲರಖಳ ಆಧಯದ ಮೆ ಲರ, ಔಯರಖಳ ನರೈರ್ಜ ಸಭಮವನುನ ನಿಧಗರಿಸುವ 
ಹಔಕನುನ ನ್ ಆರ್ಸಸ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 
ಆಡಳಿತತಭಔ ಅನುಔೊಲ್ಕ್ಕಗಿ ಚರಕ್ ಅನುನ ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ಗರ ಔಳುರ್ಹರ್ಸದಯೊ ಸಹ, ೂವಗ-ವಯದಿ ಭಡುವ ಹಔುಕ ವತಿ ಭತುು ಔಳರದುಸರೊ ದ 
ಮಲರಟ್ ಭಯುವತಿಮನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರಸರಿನಲ್ಲ ಭಡಲಗಿದರಯ ಎಿಂದು ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು ವಿಭದಯನು ಸಿಂೂಣಗ 
ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುತುನರ. ನರೊ ಿಂದಣಿಮಲ್ಲ ಭತುು ಹಔಕನುನ ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಸಸಮ ಭಡಲ್ು ನ್ ಆರ್ಸಸ್ ನ ರ್ಜಫದರಿಮನುನ 
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ನಿಫಗಿಂಧಿಸಲಖುತುದರ. 
ಪ್ ಸ್-ರಿಪ್ ಟ್ಟಗಿಂಗ್ ವಿಂಚ್ನರಮ ಸರೊಯಗಿಡುವಿಕ್ರಖಳು ರ್ಹ ಗಿರ: 
a. ಕ್ರ್ ಗನಿಿಂದ ರ್ಹಡುವಳಿದಯರಿಗರ ಪ್ತನ್ / ಸ ವರ್ಗ ಫಳರ್ಸ ಕ್ರ್ಗ ವರ್ಹಟು ಅಧಿಔೃತಗಿದರ. 
b. ಇಿಂಟನರಗಟ್ ಆಧರಿತ ವಮವಸಯಖಳು 
c. ನಔಲ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರ 
d. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಭನರಮ ನಿರ್ಸ ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ ಕ್ರ್ ಗಗರ ಪ್ತಸಲ್ಟ್ ವಮಕ್ತಿುಯಿಿಂದ ಕ್ರ್ಗ ವರ್ಹಟು ನಡರಮುತುದರ. 

c)  ತ್ುತ್ುಹ ರಮಣ ಸಹಮ 

ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಅಖತಮರಿಂದು ರಿಖಣಿಸಫಹುದದಿಂತಹ ವಿಚಯಣರಖಳನುನ ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ಗರ ುವ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಳಟು್ 
ತುತುಗ ಯಮಣ ಸಸಮ ಷರ ರಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಲ್ಬಮಖುವಿಂತರ ಭಡಲಖುವುದು, ಹಔುಕ ಅಥ ಲಬವನುನ ಡರಮಲ್ು ಫಮರ್ಸದ 
ಭೌಲ್ಮಭನ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ. 

ಕ್ರ್ಗ ನಷ್ದ ಸಭಮದಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಬಯತದಲ್ಲದದಯರ ಅಥ ವಿದರ ಶದಲ್ಲದದಯರ, ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ತನನ ಷರ  
ಲ್ುದಯಯ ಭೊಲ್ಔ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಸರೊ ಟರಲ್ ಬಿಲ್ ಅನುನ ಸರಿದೊಗಿಸಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರೊ ಟರಲ್ ಗರ ವತಿಸಫರ ಔು. 
ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ತನನ ಷರ  ಲ್ುದಯನ ಭೊಲ್ಔ, ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ಬಯತದಲ್ಲ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ಟಿಂಗ್ ವಮವಷರಥಖಳಿಗಗಿ (ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ವಿದರ ಶದಲ್ಲ / ಬಯತದಲ್ಲದದಯರ) ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಯಗಿ ವತಿ ಭಡಲ್ು ಅನುಔೊಲ್ಖಫರ ಔು. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ಭನರ. ಕ್ರ್ ಗಖಳ ನಷ್ದ 
ಸಭಮದಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಯಮಣ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳು ಔಳರದುಸರೊ ದಯರ ಅಥ ಔದಿದದದಯರ ಈ ಷೌಲ್ಬಮವು ಲ್ಬಮಖಲ್ದರ. 
ತುತುಗ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ಟಿಂಗ್ ಭತುು ತುತುಗ ಸರೊ ಟರಲ್ ಬಿಲ್ ವತಿ ಷರ ರಿದಿಂತರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಅಥ ಯಗಿ ಭಡಿದ ಮವುದರ  ಭುಿಂಖಡವು 
ಫಡಿಡಯರ್ಹತಗಿಯುತುದರ ಭತುು ಭುಿಂಖಡವನುನ ದಗಿರ್ಸದ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಇತರುಿಂಟು (28) ದಿನಖಳಲ್ಲ ಭಯುವತಿಸಫಹುದು. ನಿಖದಿತ 
ಸಭಮದರೊಳಗರ ಭುಿಂಖಡವನುನ ಭಯುವತಿ ಭಡದಿದದಲ್ಲ / ಭಯುವತಿ ಭಡದಿದದಲ್ಲ, ನ್ ಆರ್ಸಸ್ ನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ಭುಿಂಖಡವನುನ 
ಭಯುಡರಮಲ್ು ಅಖತಮರಿಂದು ರಿಖಣಿಸಫಹುದದಿಂತಹ ಔಯಭಖಳನುನ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲ್ು ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ಷವತಿಂತಯಾ ಸರೊಿಂದಿಯಫರ ಔು. ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಭತುು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ನ್ ಅರ್ಸಷರ್ಗ ವತಿಸಫರ ಕ್ದ ಷಲ್ವನುನ ಯೊಪ್ತಸಫರ ಔು. 
ಭುಿಂಖಡದ ರ್ಸವ ಔೃತಿಮನುನ ಅಿಂಗಿ ಔರಿಸುವಿಂತಹ ದಕಲರಖಳಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸರ್ಹ ಸಔಫರ ಔು, ಅಿಂತಹ ಭುಿಂಖಡವನುನ ನ್ ಅರ್ಸಸ್ ಅಥ 
ಅದಯ ಮವುದರ  ಷರ  ಲ್ುದಯಯ ಭೊಲ್ಔ ಭಡಿದ ಸಭಮದಲ್ಲ ತುತುಗ ನಖದು ಸಸಮ ಷರ ರಿದಿಂತರ 

d) ರಕ್ುಯ ಸ್ೇಫ್ಟ 

ಡಔುಮ ಷರ ಫ್ಟ ಸುಯರ್ತ, ಸುಯರ್ತ ಸಿಂಖಯಹಣರ ಭತುು ಯಭುಕ ದಕಲರಖಳ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ಯರ ರ್ಶಸಲ್ು ಉಚಿತ ಆನ್ ಲರೈನ್ ಲಔರ ಆಗಿದರ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಕ್ನೊನುಫರ್ಹಯದ ಮವುದರ  ಡರ ಟವನುನ ಸಿಂಖಯರ್ಹಸಫಯದು, ಹಔುಕಷವಭಮವನುನ ಉಲ್ಲಿಂಘಿಸುತುದರ ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ 
ಷವಭಮದಿಂತಹ ಮವುದರ  ಡಔುಮಮೆಿಂಟ್ ಭತುು / ಅಥ ಅದನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನವಮಖುವ ಮವುದರ  ಕ್ನೊನಿನ. 

ಡಔುಮ ಷರ ಫ್ಟ ಷೌಲ್ಬಮದ ಸ ವರ್ಗ ಭತುು ಇತಯ ಗೌಮತರ ಷರಟ್ಟ್ಿಂಗ್ ಖಳನುನ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸಿಂಯರ್ಸುತುದರ ಭತುು ಬದಯಡಿಸುತುದರ. 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಸದಸಮತವವನುನ ಭುಕ್ುಮಗರೊಳಿರ್ಸದ ನಿಂತಯ, ಡಔುಮ ಷರ ಫ್ಟ ನಲ್ಲಯುವ ಡರ ಟವನುನ ವಗಗಯಿಸಲ್ು ಅಥ ಅಳಿಸಲ್ು 
ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ 30 ದಿನಖಳ ಭುಿಂಚಿತಗಿ ಸೊಚ್ನರ ನಿ ಡಿದ ನಿಂತಯ ಡಔುಮ ಷರ ಫ್ಟ ನಲ್ಲಯುವ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಡರ ಟವನುನ 
ಶುದಿಧ ಔರಿಸಲಖುತುದರ. ಸದಸಮತವ ಅವಧಿ ಭುಗಿದ ನಿಂತಯ, ಡಔುಮ ಷರ ಫ್ಟ ನಲ್ಲನ ಡರ ಟವನುನ ಅಳಿಸಲಖುತುದರ. 
ನ್ ಅರ್ಸಸ್, ಅದಯ ಷಭಥಮಗಕ್ರಕ ತಔಕಿಂತರ, ಡಔುಮ ಷರ ಫ್ಟ ನಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಸಿಂಖಯರ್ಹರ್ಸಯುವ ಡರ ಟದ ಗೌಮತರಮನುನ ಕಚಿತಡಿಸುತುದರ ಭತುು 
ಅನವಮಖುವ ಕ್ನೊನಿನಡಿಮಲ್ಲ ಅಖತಮವಿಯುವಿಂತರ ಸಭಿಂರ್ಜಸದ ಬದಯತ ಅಬಮಸಖಳು ಭತುು ಕ್ಮಗವಿಧನಖಳನುನ ನಿವಗರ್ಹಸುತುದರ. 
ನ್ ಆರ್ಸಸ್ ರಬ ಷರೈಟ್ www.oneassist.in ನಲ್ಲ ವಿ ರ್ಸಲ್ು / ಡೌನ್ ಲರೊ ರ್ ಭಡಲ್ು ಲ್ಬಮವಿಯುವ ಗೌಮತರ ನಿ ತಿಗರ ಅನುಖುಣಗಿ (ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ 
ತಿದುದಡಿ ಭಡಿದಿಂತರ) ಕ್ಮಗನಿವಗರ್ಹಸುತುದರ. ಅಿಂತಹ ಗೌಮತರ ನಿ ತಿಮ ನಿಮಭಖಳನುನ ಉಲರಲ ಕದ ಭೊಲ್ಔ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಯ ಜಿಸಲಗಿದರ ಎಿಂದು 
ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ. 
ಡಔುಮಮೆಿಂಟ್ ಸುಯರ್ತ ರೈರ್ಶಷ್ಾವು ಎಲಲ ಸಭಮದಲ್ೊಲ ಯರ ಶಕ್ಕಗಿ ಲ್ಬಮವಿದರಯ ಎಿಂದು ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಲ್ು ಿಂದು ಸಸಮವು 
ಸಭಿಂರ್ಜಸದ ಯಮತನಖಳನುನ ಭಡುತುದರ. 
 

B. ಪಿವಿಅರ್ ಕ್ಡಟಕ್ ರಿವರ್ಡ್ಿಹ ಕಮಹಕ್ರಭ 

ವಯಖಯನಗಳು: ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ರಿರ್ೀಗ ಪ್ಯ ಗಯಿಂನಲ್ಲ, ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ನಿಮಭಖಳು, ಸಿಂದಬಗವು ಪ್ತಕ್ರೊಳುದಿದದಯರ, ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಅಥಗಖಳನುನ 
ಸರೊಿಂದಿಯುತುದರ: 
(a) "ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ" ಎಿಂದಯರ ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಲ್ಮಿಟರರ್ ಭತುು ಪ್ತಯಮ ವಿಲರ ೆಂ ಯರೊ ರ್ ವರೃ  ಲ್ಮಿಟರರ್ 

ನಡುರ ನಿ ಡಲದ ಸಹ-ಫಯಿಂರ್ ಕ್ರ್ಗ. 

(b) "ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ" ಎಿಂದಯರ ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ೀಗ ರಿರ್ೀಗ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ; 
(c) "ಅಯಧ ಖ್ತರ" ಎಿಂದಯರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನ ಖ್ತರಮಗಿದುದ, ಅದು ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿದರ ಅಥ ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ಅಭಿಯಮದಲ್ಲ ಅತೃಪ್ತುಔಯದ 

ಕ್ರಯಡಿಟ್ ರ್ಸಥತಿಮನುನ ಸರೊಿಂದಿದರ; 
(d) "ಭನಮ ಶುಲ್ಕ" ಎಿಂದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ವಿಧಿಸುವ ಭತುು ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕ ಭತುು ನಖದು ಅಿಂಔಖಳ ಯಶರ್ಸುಗಗಿ 

ಅಿಂತಹ ಭನಮ ಶುಲ್ಕವನುನ ಭತಯ ಖಣನರಗರ ತರಗರದುಕ್ರೊಳುಲಖುತುದರ; 
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7. ಪಿವಿಅರ್ ಕ್ಡಟಕ್ಡೊಗರಂ 

7.1. ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ಗರೊ ಲ್ಡ ಭತುು ಲಾಟ್ಟನಮ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಗಯಹಔರಿಗರ ಭತಯ ಅನವಯಿಸುತುದರ ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ 
ಪ್ಯ ಗಯಿಂ ಿಂದು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಪ್ತವಿಆರ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳನುನ ಖಳಿಸಲ್ು ಅನುವು ಭಡಿಕ್ರೊಡುತುದರ, ಇದು ದರ ರ್ಶ ಮ / ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ಸಯಔುಖಳ 
ಕರಿ ದಿಯಿಿಂದ ಅವನ / ಅವಳ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಉಿಂಟಖುವ ಭನಮ ಶುಲ್ಕಖಳ ಯತಿಪಲ್ಗಿ ಭತುು ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ ಷರ ರಖಳು ಭತುು 
ಕ್ಮಗಔಯಭದ ಉದರದ ಶಕ್ಕಗಿ ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ನಿಿಂದ ಷರ ರಿಸಫಹುದದ ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕಖಳು. 

7.2. ಮವುದರ ಸೊಚ್ನರ ಇಲ್ಲದರ ಮವುದರ  ಸಭಮದಲ್ಲ ಈ ಎಲಲ ಅಥ ಮವುದರ  ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳನುನ ಷರ ರಿಸಲ್ು, ಭಗಡಿಸಲ್ು 
ಅಥ ತಿದುದಡಿ ಭಡಲ್ು ಅಥ ಈ ಕ್ಮಗಔಯಭವನುನ ಸಿಂೂಣಗಗಿ ರ್ಹಿಂಡರಮಲ್ುಫಮಿಂಕ್ ಹಔಕನುನ ಸರೊಿಂದಿದರ. 

8. ಪಿವಿಅರ್ ಕ್ಡೇಟಕ್ ರಿವರ್ಡ್ಿಹ ಕಮಹಕ್ರಭದಡಿ ಪಿವಿಅರ್ ಟಿಕ್ಟ್ ಸಂಚಮ 

8.1. ಕ್ರ್ ಗನರೊಿಂದಿಗರ ದಗಿಸಲದ ಷವಖತ ಕ್ತಿಯುುಸುಔದಲ್ಲ ವಿವರಿರ್ಸದ ಚೌಔಟ್ಟ್ನ ಯಕ್ಯ ಫಮಿಂಕ್ ಪ್ತವಿಆರ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳನುನ ನಿ ಡುತುದರ. ಷವಖತ ಕ್ತಿಟ್ ನಲ್ಲನ 
ಚೌಔಟ್ಟ್ನಲ್ಲ ಸಯಔು / ಷರ ರಖಳ ದರ ರ್ಶ ಮ / ಅಿಂತಯಯರ್ಷಿ ಮ ಕರಿ ದಿಮ ೂವಗ ನಿಖದಿತ ಮೊತುವನುನ ಕಚ್ುಗ ಭಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಖಳಿಸಫರ ಕ್ದ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳ ಸಿಂಖ್ರಮಮನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಯುತುದರ. ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ಮವುದರ  ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ನಿದಿಗಷ್ ಅವಧಿಗರ ಅಥ ನಿದಿಗಷ್ 
ಸಿಂದಬಗಖಳಿಗರ / ಯಚಯ ಯ ರ್ಜನರಖಳಿಗರ ಇತಯ ಯಯ ರ್ಜನಖಳನುನ ಸಹ ನಿ ಡಫಹುದು. 

8.2. ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಷಲ್ಖಳು, ನಖದು ಭುಿಂಖಡಖಳು ಭತುು ಷರ ಗಡರ ಶುಲ್ಕ, ರ್ಷಗಔ ಶುಲ್ಕ, ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ಗ ಶುಲ್ಕ, ಫಹು ಕ್ರ್ಗ ಶುಲ್ಕ, ಫಕ್ತಿ 
ವಗಗವಣರ, ನಖದು ಭುಿಂಖಡ ವರ್ಹಟು ಶುಲ್ಕ, ಅಯಭಣಿಔ ಚರಕ್ ಖಳಿಗರ ಶುಲ್ಕಖಳು, ಹಣಕ್ಸುಖಳಿಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ 
ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ನಿ ಡಲಖುವುದಿಲ್ಲ. ಶುಲ್ಕಖಳು, ಅಯಧ ಶುಲ್ಕಖಳು, ತಡಗಿ ವತಿ ಶುಲ್ಕಖಳು, ಸಿಂಖಯಹ ಶುಲ್ಕಖಳು ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ 
ವಿಧಿಸುವ ಮವುದರ  ಶುಲ್ಕ ಅಥ ಶುಲ್ಕ, ಫಕ್ತಿ ವಗಗವಣರ, ಇಎಿಂಐ ವರ್ಹಟು, ನಖದು ರ್ಹಿಂಡರಮುವಿಕ್ರ, ಫರ ಡಿಕ್ರ ಔಯಡು ಭತುು ಷರ  ಶುಲ್ಕ 
ವರ್ಹಟು. ಯದದದ ವರ್ಹಟುಖಳಿಗರ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಸಹ ನಿ ಡಲಖುವುದಿಲ್ಲ. ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ನಿ ಡಲಖುವ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳನುನ ಈಗಖಲರ  
ಫಳರ್ಸಕ್ರೊಳುಲಗಿದದಯರ ಭತುು ತಯುಮ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳನುನ ನಿ ಡುವ ವರ್ಹಟನುನ ಯದುದಗರೊಳಿರ್ಸದಯರ, ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ನ ರಚ್ುಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್  250 
ವತಿಸಲ್ು ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ, ಅದು ಡರಬಿಟ್ ಆಖುತುದರ ನಿಭಭ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ. ಔೊನ್ ಅಹಗತರಗಗಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚ್ಔಯದಲ್ಲ 
ಇತಮಥಗಡಿರ್ಸದ ವಮವಸಯಖಳನುನ ಭತಯ ರಿಖಣಿಸಲಖುತುದರ. 

8.3. ಮೆ ಲ್ನ ವರ್ಹಟುಖಳ ಟ್ಟ್ಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡಗರಗ ತಿಳಿರ್ಸ ಭಗಡಿಸಫಹುದು. 

8.4. ಮವುದರ  ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳಿಿಂದ ಸಿಂಖಯಹದ ರಚ್ುಖಳು ಸವಮಿಂಚಲ್ತಗಿ ಆರ್-ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ನಿ ಡುವ ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ 
ಷರ ಯುತುರ ಭತುು ಫರ ಯರ ಮವುದರ  ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರಗರ ಅಲ್ಲ. 

8.5. ಿಂದು ನಿದಿಗಷ್ ಅವಧಿಮಲ್ಲ ಕ್ರ್ ಗದಯರಿಗರ ನಿ ಡಲಖುವ ಖರಿಷಠ ಸಿಂಖ್ರಮಮ ಪ್ತವಿಆರ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳನುನ ನಿದಿಗಷ್ಡಿಸುವ ಹಔಕನುನ ಫಮಿಂಕ್ ಸರೊಿಂದಿದರ. 
ಫಮಿಂಕ್ ನಿದಿಗಷ್ಡಿರ್ಸದ ಖರಿಷಠ ಸಿಂಖ್ರಮಮ ಪ್ತವಿಆರ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳನುನ ತಲ್ುಪ್ತದ ನಿಂತಯ, ಆ ಅವಧಿಗರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಮವುದರ  ಪ್ತವಿಆರ 
ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳನುನ ಡರಮುವುದಿಲ್ಲ. 

8.6. ಎಲಲ ಲ್ಿಂಕ್ ಭಡಲದ ಖ್ತರಖಳು ಭತುು ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಉತುಭ ರ್ಸಥತಿಮಲ್ಲಯಫರ ಔು (ಅಿಂದಯರ ಅಯಧ ಖ್ತರಖಳಲ್ಲ) ಭತುು 
ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಯದುದಗರೊಳಿಸಫಯದು ಅಥ ಯದುದಗರೊಳಿಸಫಯದು ಭತುು ವಿಂಚ್ನರ / ನಷ್ / ಔಳುತನ / ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದಗಿ ಕ್ರ್ಗ 
ಅನುನ ತತಕಲ್ಔಗಿ ಫಳಕ್ರಯಿಿಂದ ನಿಫಗಿಂಧಿಸಫಯದು. ವಿಮೊ ಚ್ನರಮ ಸಭಮದಲ್ಲ ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಮಿತಿಮ ಮೆ ಲರ ಕ್ರ್ಗ. ಕ್ರ್ಗ 
ಖ್ತರಮನುನ ಔಯಭಫದಧಗರೊಳಿರ್ಸದಖ, ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ, ಪ್ತವಿಆರ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳನುನ ವಿಮೊ ಚ್ನರಗಗಿ ನಿ ಡಲಖುವುದು. 

9. ಪಿವಿಅರ್ ಕ್ಡೇಟಕ್ ರಿವರ್ಡ್ಿಹ ಕಮಹಕ್ರಭದಡಿ ಪಿವಿಅರ್ ಟಿಕ್ಟ್ ರಿರ್ಂಶನ್ 

9.1. ಉಚಿತ ಪ್ತವಿಆರ ಭೊವಿ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ (ಖಳ) ಗರ ತನನ ಅಹಗತರಮ ಫಗರಗ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಎಸ ಎಿಂಎಸ ಭೊಲ್ಔ ತಿಳಿಸಲಖುವುದು ಭತುು ಇಮೆ ಲ್ 
ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸದ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮ ಭತುು ಇಮೆ ಲ್ ಐಡಿಗರ ಸವಮಿಂಚಲ್ತಗಿ ಔಳುರ್ಹಸಲಖುತುದರ. 

9.2. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಭುಿಂದಿನ ಎಯಡು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಷರೈಔಲ್ ಖಳಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಷರೈಔಲ್ ಗಗಿ ಉಚಿತ ಪ್ತವಿಆರ ಭೊವಿ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ (ಖಳ) ಗಗಿ ಔೊನ್ 
ಕ್ರೊ ರ್ ಖಳನುನ ತನನ ನರೊ ಿಂದಯಿತ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮಯಿಿಂದ ಎಸ ಎಿಂಎಸ ಔಳುರ್ಹಸುವ ಭೊಲ್ಔ ಅಥ www.kotak.com ನಲ್ಲ ನರಟ್ 
ಫಮಿಂಕ್ತಿಿಂಗ್ ಗರ ಬರ ಟ್ಟ ನಿ ಡುವ ಭೊಲ್ಔ ಹಔುಕ ಡರಮಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 

9.3. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಔೊನ್ ಕ್ರೊ ರ್ ಖಳನುನ ಕ್ರಲೈಮ್ ಭಡಿದ ನಿಂತಯ, ಉಚಿತ ಪ್ತವಿಆರ ಭೊವಿ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ (ಖಳ) ಗಗಿ ಔೊನ್ ಕ್ರೊ ರ್ ಖಳನುನ ಅವನ 
ನರೊ ಿಂದಯಿತ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮಮಲ್ಲ ಭತುು ನರೊ ಿಂದಯಿತ ಇಮೆ ಲ್ ಐಡಿಮಲ್ಲ ಔಳುರ್ಹಸಲಖುತುದರ. ಕ್ರ್ ಗಗರ ಅಜಿಗ ಸಲ್ಲಸುವ ಭೊಲ್ಔ ಭತುು 
ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ಮಗಔಯಭಕ್ರಕ ುವ ಭೊಲ್ಔ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಅಹಗತರ ಭತುು ಔೊನ್ ಕ್ರೊ ರ್ ಖಳ ಫಗರಗ ತನನ ನರೊ ಿಂದಯಿತ ಮೊಫರೈಲ್ 
ಸಿಂಖ್ರಮಗರ ತಿಳಿಸುವ ಎಸ ಎಿಂಎಸ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ಪ್ತಗರ ಸೊಚಿರ್ಸದದನರ. ಿಂದು ರ ಳರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ನರೊ ಿಂದಯಿತ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮಮಲ್ಲ 
ಮೆ ಲ್ನ ಭರ್ಹತಿ / ಎಸ ಎಿಂಎಸ ರ್ಸವ ಔರಿಸಲ್ು ರ್ಸದಧರಿಲ್ಲದಿದದಯರ, ೂಯಔ ಪ್ತವಿಆರ ಚ್ಲ್ನಚಿತಯ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳನುನ ರ್ಸವ ಔರಿಸದ ಕ್ಯಣ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ನಿಿಂದ 
ಉಿಂಟಖುವ ಮವುದರ  ನಷ್ವನುನ ಫಮಿಂಕ್ ರ್ಜಫದಯನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ಸರೊಣರಗಯಯನನಗಿ ಭಡುವುದಿಲ್ಲ. 

9.4. ಕ್ಮಗಔಯಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಲಬ ಡರಮಲ್ು ಕ್ರ್ಗ ಸರೊ ಲ್ಡರ ತನನ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮ ಭತುು ಇಮೆ ಲ್ ಐಡಿಮನುನ ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ 
ನರೊ ಿಂದಯಿರ್ಸಕ್ರೊಳುುವುದನುನ ಕಚಿತಡಿರ್ಸಕ್ರೊಳುಫರ ಔು. 

9.5. ಔೊನ್ ಕ್ರೊ ರ್ ಅನುನ ಪ್ತವಿಆರ ರಬ ಷರೈಟ್ www.pvrcinemas.com ನಲ್ಲ ಆನ್ ಲರೈನ್ ನಲ್ಲ ವಿಮೊ ಚ್ನರಗಗಿ ಫಳಸಫಹುದು. 

9.6. ಿಂದು ರ ಳರ ಉಚಿತ ಪ್ತವಿಆರ ಭೊವಿ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ (ಖಳನುನ) ಕ್ಯಿದರಿಸಲ್ು ಔೊನ್ ಕ್ರೊ ರ್ ಅನುನ ಆನ್ ಲರೈನ್ ನಲ್ಲ ಫಳರ್ಸದಯರ ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 
ಅನವಮಖುವಿಂತರ ಯತಿ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಗರ ಅನುಔೊಲ್ಔಯ ಶುಲ್ಕವನುನ ವತಿಸಲ್ು ಸರೊಣರಗಯನಗಿಯುತುನರ ಭತುು ಅನುಔೊಲ್ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದರ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ (ಖಳ) 

ರಚ್ುವನುನ ಭತಯ ಉಚಿತಗಿ ನಿ ಡಲಖುತುದರ. 
9.7. ಿಂದು ರ ಳರ ಪ್ತವಿಆರ ರಬ ಷರೈಟ್ ನಲ್ಲ ವರ್ಹಟು ನಡರಮದಿದದಲ್ಲ ಭತುು ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಕ್ಯಿದರಿಸದಿದದಲ್ಲ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳನುನ ಕ್ಯಿದರಿಸಲ್ು ಭತರು ಔೊನ್ ಕ್ರೊ ರ್ 
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ಫಳಸುವ ಮೊದಲ್ು ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ 1 ಖಿಂಟರ ಕ್ಮಫರ ಕ್ಖುತುದರ. 
9.8. ಕ್ರ್ ಗಸರೊ ಲ್ಡರ ಗರ ಔಳುರ್ಹಸಲದ ಔೊನ್ ಕ್ರೊ ರ್ 2 ತಿಿಂಖಳವಯರಗರ ಭನಮಗಿಯುತುದರ, ಅದು ಪ್ ಸ್ ಅನೊಜಿಗತಖುತುದರ. 

9.9. ಈ ಕ್ಮಗಔಯಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲ ನಿ ಡಲಖುವ ಔೊನ್ ಕ್ರೊ ರ್ ಅನುನ ಗರೊ ಲ್ಡ ಕ್ಲಸ, ಐಭಮಕ್ೀ ಭತುು ಮುಯರೊ  ವಖಗ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳಿಗಗಿ ುನಃ 
ಡರದುಕ್ರೊಳುಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

9.10. ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಳಕ್ರಮನುನ ನಿಮಿಂತಿಯಸುವ ಕ್ಡುಗದಯಯ ಿಂದಕ್ರಕ ಫದಲ್ಮಗಿ / 
ಅವಸರ ಳನಕ್ರಿಮಗಿಯಫಯದು. 

9.11. ಇದಯಲ್ಲಯುವ ಮವುದನೊನ ಫಮಿಂಕ್ ಅಥ ಮವುದರ  ಬಖವರ್ಹಸುವ ಮರಿ ಷಥನರಮ ಮೆ ಲರ ಫಿಂಧಿಸುವ ಫಧಮತರಯಿಂದು 
ರಿಖಣಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ಈ ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ಮಗಔಯಭವನುನ ಭುಿಂದುವರಿಸಲ್ು ಫಮಿಂಕ್ ನ ಫದಧತರ ಅಥ ಯತಿನಿಧಮಕ್ರಕ 
ಸಭನಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥಭತುಷು್ ಇದರ  ರಿ ತಿಮ ಅಥ ಇತಯ ಯ ರ್ಜನರಖಳನುನ ನಡರಸುವುದು. 

9.12. ಈ ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ಮಗಔಯಭಕ್ರಕ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ವಿದದ ಅರ್ಸುತವವು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ ವಿಯುದಧ ಹಔುಕ ಡರಮುವುದಿಲ್ಲ. 
9.13. ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ತನನ ಮವುದರ  ಹಔುಕಖಳನುನ (ಫಡಿಡ ಶುಲ್ಕವನುನ ವಿಧಿಸುವುದು ಷರ ರಿದಿಂತರ) ಭನನ 

ಭಡಿಯುವುದರಿಿಂದ ಈ ಪ್ತವಿಆರ ಕ್ರೊಟಕ್ ಕ್ಮಗಔಯಭದಲ್ಲ ಏನನೊನ ಳಗರೊಿಂಡಿಲ್ಲ. 

C. ಕ್ಡಟಕ್ ವ್ೈಟ್ ಸ್ ವಯಲ್ಡಯಕಮಹಕ್ರಭ 

10 ವ್ೈಟ್ ಕ್ರಡಿಟ್ ಕರ್ಡ್ ಹಗಗಿಮೈಲ್ತ್್ಡಿಟೇನಿಗಾರ್ಡ್ 

10.1. ರೈಟ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗಗಿ ರೈಟ್ ಸ ರಿಡರಿಂಾನ್ ಯಕ್ತಿಯಯ. 

ರೈಟ್ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗಗಿಮೆೈಲರೊೀರ ನಿಗ್ರ್ 

ಖಚಿಹನಸಯಾಫಗಳು ವೇಚರ್ 
ಭೌಲ್ಯ(₹) 

ಒಟ್್ಯ್ಭೌಲ್ಯ(₹) 

2 ಲ್ಕ್ಷ 2000 2000 

4 ಲ್ಕ್ಷ 4000 6000 

6 ಲ್ಕ್ಷ 6000 12000 

9 ಲ್ಕ್ಷ 7000 19000 

12 ಲ್ಕ್ಷ 8000 27000 

ಟೊ್ 27000 

 
10.2. ನಗದುಗ್ಡಳಿಸಕ್ಡಳುುವಿಕ್ಮರಕಿರಯೆ: 

• ಮೆಭ ನಿ ವು  2 ಲ್ಕ್ಷಖಳ ಔನಿಷಠ ಕಚ್ುಗ ಷಲಾಬ ಅನುನ ಷಧಿರ್ಸದಯರ ನಿಭಭ ರೈಟ್ ಸ ಭೌಲ್ಮವನುನ ನಿ ವು ಅನಲಕ್ ಭಡುತಿು ರಿ. 
• ಭೌಲ್ಮದ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ವ ಚ್ರ ಖಳನುನ ಡರಮಲ್ು ನಿ ವು SMS ಭತುು ಇಮೆ ಲ್ ಲ್ಿಂಕ್ ಅನುನ ಡರಮುತಿು ರಿ.  
• ನಿ ವು ಲ್ಿಂಕ್ ಅನುನ ಕ್ತಿಲಕ್ ಭಡಫರ ಕ್ಖುತುದರ ಭತುು www.kotakbankwhite.com URLಗರ ನಿದರ ಗರ್ಶಸಲಖುತುದರ 
• ದೃಢ ಔಯಣನಿಮತಿಂಔಖಳನುನ ನಭೊದಿಸಲ್ು ನಿಭಭನುನ ವಿನಿಂತಿಸಲಖುತುದರ. ಅಿಂದಯರ ಕ್ರ್ಗ ಸಿಂಖ್ರಮ ಭತುು ನರೊ ಿಂದಯಿತ ಮೊಫರೈಲ್ ಸಿಂಖ್ರಮಮ 

ಕ್ರೊನರಮ 4 ಅಿಂಕ್ರಖಳು. 
• ಎಲಲ ವಿವಯಖಳು ಸರಿಮಗಿದದಯರ ಭತುು ನಿ ವು ವ ಚ್ಖಗಳಿಗರ ಅಹಗಯಗಿದದಯರ, ಟ್ಟಪ್ತ ನಿಭಗರ ಯಚರೊ ದಿಸಲ್ಡುತುದರ. 
• ನಿ ವು ಸರಿಮದ ಟ್ಟಪ್ತಮನುನ ನಭೊದಿಸುತಿು ರಿ ಭತುುಊಜಿಗತಗರೊಳಿಸುವಿಕ್ರಮ ಯಕ್ತಿಯಯಮನುನ ಮಶರ್ಸವಮಗಿ ೂಣಗಗರೊಳಿಸುತಿು ರಿ.  
• ಷರೈಟ್ ನಲ್ಲ ಲ್ಬಮವಿಯುವ ವಿವಿಧ ಫಯಿಂರ್ ಆಯಕಖಳು ಭತುು ಯಕ್ಯಖಳನುನಅನರವ ರ್ಷಸಲ್ು ನಿಭಗರ ಈಖ ಅನುಭತಿಸಲಖುವುದು. 
• ನಿ ವು ಫಮರ್ಸದ ಫಯಾಿಂರ್ ಖಳನುನ ಆರಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ, ಅಖತಮದ ವ ಚ್ಯಗಕ್ಯಖಳನುನಆಯಕ ಭಡುತುದರ ಭತುು ವಿನಿಂತಿಮನುನ ಕಚಿತಡಿಸುತುದರ. 
• ವ ಚ್ಕ್ರೊ ಗರ್, ರ್ಸಿಂಧುತವ ಭತುು ಇತಯ ವಿವಯಖಳು ಭತುು ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳರೄಿಂದಿಗರ ಗಯಹಔರಿಗರ ಮಶರ್ಸೀನ ಯದರಮನುನ 

ತರೊ ರಿಸಲಖುತುದರ. ಅಲ್ಲದರ, ಅದರ  ವಿವಯಖಳನುನ ಗಯಹಔರಿಗರ ಎಸ ಎಿಂಎಸ ಭತುು ಇ-ಮೆ ಲ್ ಭೊಲ್ಔ ಔಳುರ್ಹಸಲಖುತುದರ. 
 

10.3.ವ್ೈಟ್ ಸ್ ಭೌಲ್ಯವನುನ ುನಃ ರ್ದುಕ್ಡಳುುವಗ ನ್ನಪಿಡಫ್ೇಕದರಭುಖ ವಿಷಮ:ಕ್ರಲೈಮ್ ಅವಧಿಮು ರ್ಷಗಕ್ರೊ ತೀವದ ತಿಿಂಖಳ ಅಿಂತಮದವಯರಗರ 

+ ಇನೊನ 3 ತಿಿಂಖಳುಖಳು, ಫರೊ ಡಿಗಿಂಗ್ ತಿಿಂಖಳು ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ ತಿಿಂಖಳ ಅಿಂತಮದವಯರಗರ ಇಯುತುದರ. ಉದ. ನಿಭಭ ಕ್ರ್ಗ 21 ಮೆ  2019 
ಯಿಂದುಯಯಿಂಬದಯರ, ಅಹಗತರಗರ ಅನುಖುಣಗಿ ವ ಚ್ಖಗಳನುನ ಮೆ  21 ರಿಿಂದ 2020 ಆಖಸ್ 31 ಯವಯರಗರ ಡರಮಫಹುದು. ಉದ. 2: ನಿಭಭ ಕ್ರ್ಗ 2019 
ಯ ರ್ಜೊನ್ 1 ಯಿಂದು ಯಯಿಂಬದಯರ, ಅಹಗತರಗರ ಅನುಖುಣಗಿ ವ ಚ್ಖಗಳನುನ 2019 ಯ ರ್ಜೊನ್ 1 ರಿಿಂದ 2020 ಷರರ್ಿಂಫರ 30 ಯವಯರಗರ ಡರಮಫಹುದು. 
ಿಂದು ವಷಗದಲ್ಲ ಖರಿಷಠ ₹ 27,000 / - ಸಿಂಖಯರ್ಹಸಫಹುದು. ರ್ಷಗಕ್ರೊ ತೀವದ ದಿನಿಂಔದಿಂದು ಯತಿ ವಷಗ ಲರಟೊಾನಮಕ್ರಕ ಭಯುಸರೊಿಂದಿಸಲಖುತುದರ. 
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11 . IndiGo Kotak ಕ್ರಡಿಟ್ ಕರ್ಡ್ ಹಗಗಿ ಫಹುಭನ ಕಮಹಕ್ರಭ (6E ರಿವರ್ಡ್ಿಹ ಪ್ರೇಗರಂ) 

11.1. 6E ರಿವರ್ಡ್ಿಹ ಆಂಡಿಗ್ಡೇ ಕ್ಡಟಕ್ ಕ್ರಡಿಟ್ ಕರ್ಡ್ ಹನಲಯ ರಿವರ್ಡ್ಹ ಅಧಯದ ಮೇಲ್ತ್್ ವಗಹವನುನ ಖಚುಹ ಭಡುತ್ುದ್್ 

 6E ಫಹುಭನಖಳು IndiGo Kotak ಕ್ರಯಡಿಟ್ 

ಕ್ರ್ಗ 

6E ಫಹುಭನಖಳು XL ಕ್ರೊ ಟಕ್ 

ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ  

IndiGo ಕಚ್ುಗಖಳ ಮೆ ಲರ 6E 

ಫಹುಭನಖಳು 
3%  6%  

ಊಟ, ದಿನರ್ಸ ಭತುು ಭನಯಿಂರ್ಜನರಮ ಮೆ ಲರ 
6E ಫಹುಭನಖಳು 

2% 3% 

ಉಳಿದ ಎಲಲ ಕಚ್ುಗಖಳಿಗರ 6E 

ಫಹುಭನಖಳು (ಮಲರಟ್ ಖಳನುನ 
ಸರೊಯತುಡಿರ್ಸ) 

1% 2% 

ಇಿಂಧನ ರಚ್ುಖಳ ಮೆ ಲರ 6E 

ಫಹುಭನಖಳು 
1% 2% 

ವತಿರ್ಸದ ಕ್ರ್ ಗಖಳಿಗರ        
      (ಮೊದಲ್ ವಷಗದ ಸದಸಮತವ 

ಶುಲ್ಕ ವತಿಗರ ಭತಯ ನಿ ಡಲಖುತುದರ) 

  INR 1500        ಟ್ಟಕ್ರಟ್ 

 INR 899 ಭೌಲ್ಮದ 6E ರೈಮ್ ಆರ್ಆನ್ 

(ಆದಮತರಮ ಚರಕ್ ಇನ್, ಆಸನದ ಆಯಕ, 

ೂಯಔ ಊಟ ಭತುು ತವರಿತ ಷಭನು) 

 ಲ್ುದಯ ಮರಿಖಳಿಿಂದ         

ವ ಚ್ರ ಖಳು 

  INR 3000         ಟ್ಟಕ್ರಟ್ 

  INR 899 ಭೌಲ್ಮದ 6E ರೈಮ್ 

ಆರ್ಆನ್ (ಆದಮತರಮ ಚರಕ್ ಇನ್, 

ಆಸನದ ಆಯಕ, ೂಯಔ ಊಟ 

ಭತುು              ) 

  ಲ್ುದಯ ಮರಿಖಳಿಿಂದ 

       ವ ಚ್ರ ಖಳು 

ಅನುಔೊಲ್ಔಯ ಶುಲ್ಕ ಇಿಂಡಿಗರೊ  ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳ ಮೆ ಲರ ರಿಮಯಿತಿಮ 

ಅನುಔೊಲ್ತರ ಶುಲ್ಕ - ಯತಿ ಮಕ್ೀ  ಗರ ಯೊ.150  

ಇಿಂಡಿಗರೊ  ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖಳ ಮೆ ಲರ ರಿಮಯಿತಿಮ 

ಅನುಔೊಲ್ತರ ಶುಲ್ಕ - ಯತಿ ಮಕ್ೀ  ಗರ 

ಯೊ.150 

ಲೌಿಂೆಂ ಯರ ಶ NA 8 ಲೌಿಂೆಂ ಯರ ಶ (ಯತಿ ತರೈಭರ್ಸಔಕ್ರಕ 2) 

 

 

 

6E      ನ  ನ                                            .
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                     ನ            ನ    

A. ಲ್ರ್ಸಮ ಅಡಿಮಲ್ಲ ವಿಭ ಯಯ ರ್ಜನಖಳು 

 

             INR ನಲಯ ವಿಭ ಮೊತ್ು  

ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರ ಔವರ (ಔಳರದುಸರೊ ದ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಣರಗರಿಕ್ರ, 
ನಔಲ್/ರ್ಸಕಮಿಭಿಂಗ್/ಫರ್ಶಿಂಗ್ ಭತುು ಆನ್ ಲರೈನ್ ವಿಂಚ್ನರ ಯಕ್ಷಣರ).  

 

50,000 
 

ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಅಘಾತ - ಷವು ಭತಯ 150,000 
 

      ನ    ರೈಮಕ್ತಿುಔ ಅಘಾತ (ಷವು ಭತಯ) 5,000,000 
 

ಕರಿ ದಿ ಯಕ್ಷಣರ 25000 

ಚರಕ್ ಇನ್ ಫಮಗರ ೆಂ ನಷ್ 10,000 

ಚರಕ್ ಇನ್ ಫಮಗರ ೆಂ ವಿಳಿಂಫ 10,000 

ಷರೊ ಟ್ಗ ಭತುು ಯಮಣ ಸಿಂಫಿಂಧಿತ ದಕಲರಖಳ ನಷ್ 10,000 

ಷಖಣರಮ ಸಭಮದಲ್ಲ ಇಿಂಟನಮಗಷನಲ್ ಪರಲೈಟ್ ಅನುನ 
ಸಿಂಕ್ತಿಗಸುವುದು ಕ್ಣರಮಗಿದರ 

10,000 

 

    ನ          :- 

• ನಭೊದಿರ್ಸದ ಸಿಂಖ್ರಮಮ ಕ್ರ್ ಗಖಳವಯರಗರ ಭತಯ ವಿಭ ಯಕ್ಷಣರಮು ಭನಮಗಿಯುತುದರ. ಯಥಮಿಔ ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ಭತಯ 
ಮಪ್ತುಗರ ಳಡುತುಯರ. 

• ಫಮಿಂಕ್ ನಿಿಂದ ನಿ ಡಲದ ಫಹು ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ವಿಮೆದಯಯು, ಸರಚಿುನ ನಷ್ ರಿಸಯದ ಮಿತಿಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ಕ್ರ್ ಗಗರ 
ಭತಯ ಲ್ರ್ಸ ಅನವಯಿಸುತುದರ. 

• ಸಕ್ತಿಯಮ ಕ್ರ್ಗ ಷಯತುು - ಔವರ ಸಕ್ತಿಯಮ ಕ್ರ್ ಗಖಳಿಗರ ಭತಯ ಅನವಯಿಸುತುದರ. ನಷ್ದ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ ಔಳರದ 90 ದಿನಖಳಲ್ಲ ಮವುದರ  
ಎಟ್ಟಎಿಂ/ಪ್ತಎಸ/ಇ-ಕ್ಭಸಗ ಟಮಿಗನಲ್ ನಲ್ಲ ಿಂದು ವರ್ಹಟು / ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ರಮನುನ ಸರೊಿಂದಿಯುವ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ಸಕ್ತಿಯಮ ಕ್ರ್ಗ ಎಿಂದು 
ಮಖ್ಮನಿಸಲಗಿದರ. 

• ಎಲಲ ಕ್ರ್ ಗಖಳು ಅಿಂತನಿಗಮಿಗತ ಚಿಪ್ ಭತುು ಪ್ತನ್ ತಿಂತಯಜ್ಞನವನುನ ಸರೊಿಂದಿರ ಎಿಂದು ಖ್ತರಿಡಿಸಲಗಿದರ. 

• ಕ್ರಲೈಮ್ ದಕಲರಖಳನುನ ಫಮಿಂಕ್/ಕ್ರ್ಗ ಸರೊಿಂದಿಯುವವಯು ICICI ಲರೊಿಂಫರ್ ಗಗರ ಭರ್ಹತಿ ನಿ ಡಿದ ದಿನಿಂಔದಿಿಂದ 60 ದಿನಖಳ ಳಗರ 
ಸಲ್ಲಸಫರ ಔು. 

• ಮವುದರ  ಹಔುಕಖಳ ಭರ್ಹತಿಗಗಿ ದಮವಿಟು್ - ಟರೊ ಲ್ ಫಯ  ಸಿಂಖ್ರಮ 1860 2666 2666 ನಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ನಭಗರ ತಿಳಿರ್ಸ 
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ಷಭನಮ ಸರೊಯಗಿಡುವಿಕ್ರಖಳು:- 

•        ನಿಲ್ಗಕ್ಷಾ. 

• ಉದರದ ಶೂವಗಔ ಕ್ನೊನು ಉಲ್ಲಿಂಗನರಮ ಕ್ಯಣದಿಿಂದ ಮವುದರ  ಹಔುಕ. 

• ಮವುದರ  ನಷ್ 

ಕ್ರಡಿಟ್ ಕರ್ಡ್ಹ ುನಯರಚನ್ಮ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ುು ಷಯತ್ುುಗಳು - ಕ್ಡೇಟಕ್ ಭರ್ಹೇಂದ್ರ ಫಯಂಕ್  

1.  ಆನ್ ಲರೈನ್ ಅಪ್ತಲಕ್ರ ಶನ್ ಗರ ಅನುಷಯಗಿ (ಅಿಂತಹ ಆನ್ ಲರೈನ್ ಅಪ್ತಲಕ್ರ ಶನ್ ಜರೊತರಗರ ಗಯಹಔರಿಗರ ಔಳುರ್ಹಸಲದ ಇಮೆ ಲ್, ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು 
ಷಯತುುಖಳನುನ ಲ್ಖತಿುಸುವ ಫಮಿಂಕ್, ಇಎಿಂಐಗರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಕ್ತಿಮ ಭಯುಯಚ್ನರಗಗಿ ಗಯಹಔಯ ಅಜಿಗಗರ ಸಿಂಫಿಂಧಿರ್ಸದಿಂತರ ಫಮಿಂಕ್ ನಲ್ಲ 
ನರೊ ಿಂದಯಿಸಲದ ಗಯಹಔಯ ಇಮೆ ಲ್ ಐಡಿಗರ , ಇನುನ ಭುಿಂದರ ಟ್ಯರಮಗಿ "ಆನ್ ಲರೈನ್ ಅಪ್ತಲಕ್ರ ಶನ್" ಎಿಂದು ಔಯರಮಲಖುತುದರ) ಗಯಹಔಯು ("ನಿ ವು" 
ಅಥ "ಗಯಹಔ"), ಕ್ರೊ ಟಕ್ ಭರ್ಹ ಿಂದಯ ಫಮಿಂಕ್ ಲ್ಮಿಟರರ್ ("ಫಮಿಂಕ್"), EMI ಗರ ಫಕ್ತಿ ಇಯುವ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಕ್ತಿಖಳನುನ ುನಯಯಚಿಸಲ್ು 
ಪ್ತಕ್ರೊಿಂಡಿದದಯರ, (ಇನುನ ಭುಿಂದರ ತನನ ಸವಿಂತ ವಿರ ಚ್ನರಯಿಿಂದ "ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಷಲ್" ಎಿಂದು ಉಲರಲ ಖಿಸಲಗಿದರ ಭತುು ಆಿಂತರಿಔ ರಿರ್ಶ ಲ್ನರಖಳು ಭತುು 
ಎಲಲ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳ ಅನುಸಯಣರಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. ಷ್ಾಿಂಪ್ ವತಿ ಷರ ರಿದಿಂತರ ಅಖತಮ ಔಡಿತಖಳಿಗರ ಳಟು್ EMI ಗರ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ 
ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಭಯುಯಚ್ನರಗರ ಫಮಿಂಕ್ ಸಭಭತಿಸುತುದರ- ಫಮಿಂಕ್ತಿನಲ್ಲ ನಿವಗರ್ಹಸಲದ ನಿಭಭ ಉಳಿತಮ/ಚಲ್ು ಖ್ತರಗರ ಸುಿಂಔ, ಸಿಂಸಕಯಣ ಶುಲ್ಕಖಳು 
ಇತಮದಿ. ಭತುು ನಿ ವು ಅಖತಮವಿಯುವ ಎಲಲ ಓಚರಿಔತರಖಳನುನ ೂಣಗಗರೊಳಿಸಲ್ು ಭತುು ಈ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳನುನ (“ನಿಮಭಖಳು”) 

ರ್ಸವ ಔರಿಸುತಿು ರಿ ) 

2.  ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಅನುನ ುನಯಯಚಿಸಲ್ು ಗಯಹಔಯ ವಿನಿಂತಿಮ ಅನುಮೊ ದನರಮು ಗಯಹಔಯ ಸಬರಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ ಭತುು ಫಮಿಂಕ್ತಿನ 
ಆಿಂತರಿಔ ನಿ ತಿಖಳು ಭತುು ಭಖಗಸೊಚಿಖಳನುನ ಅನುಸರಿಸುತುದರ. ುನಯಯಚ್ನರಗಗಿ ಅಜಿಗಮ ರ್ಸವ ಕ್ಯ ಭತುು ಅನುಮೊ ದನರಮು ಮವುದರ  ಸಿಂದಬಗಖಳಲ್ಲ 
ುನಯಯಚ್ನರಗರ ಅನುಮೊ ದನರಮನುನ ಸೊಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥ ಖ್ತರಿಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

3.  ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಫಮಲರನ್ೀ ಅನುನ EMI ಖಳಿಗರ ರಿವತಿಗಸುವುದು ಗಯಹಔಯು ಅಖತಮ ಸವಮಿಂ ಡರಬಿಟ್ / NACH / PDC ಖಳನುನ ಅಥ 
ಮವುದರ  ಇತಯ ಮಗಮ ವತಿ ಮೊ ರ್ (ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ) EMI ಖಳ ಔಡಿತಕ್ಕಗಿ ಆಯಕಭಡಿದ ಪ್ತಗರಮ EMI ಯ ರ್ಜನರಗರ ಳಟ್ಟ್ಯುತುದರ. 
ಗಯಹಔರಿಿಂದ. ಈ ನಿಟ್ಟ್ನಲ್ಲ ಫಮಿಂಕ್ ತಿಳಿಸುವ ಸಭಮದರೊಳಗರ ಅಖತಮ ಅನುಮೊ ದನರಖಳು/ದಕಲರಖಳನುನ ದಗಿಸಫರ ಔು. 

4.  ಮವುದರ  ಬಿಲ್ ಭಡದ ವರ್ಹಟುಖಳು, ಚಲ್ನರಮಲ್ಲಯುವ EMIಖಳು, ಷಲ್ಖಳು, ಫಮಲರನ್ೀ ವಗಗವಣರ, ನಖದು, ಫಡಿಡ, ತರರಿಗರಖಳು ಭತುು ಶುಲ್ಕಖಳು 
ಷರ ರಿದಿಂತರ ಕ್ರೊನರಮ ಬಿಲ್ ಭಡಿದ ಸರ ಳಿಕ್ರಮ ಯಕ್ಯ ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲನ ಎಲಲ ಫಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಯುವ ಫಮಲರನ್ೀ ಖಳನುನ ಭಯುಯಚ್ನರಮನುನ ಅನುಮೊ ದಿರ್ಸದ 
ನಿಂತಯ ಔಲಬ ಭಡಲಖುತುದರ. ಈ ಕ್ಮಗಔಯಭದ ಅಡಿಮಲ್ಲ ಬಖಶಃ ುನಯಯಚ್ನರಮನುನ ಅನುಭತಿಸಲಖುವುದಿಲ್ಲ. 

5.  The EMI ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಫಕ್ತಿಯಿಯುವ EMI ಪ್ ಸ್ ುನಯಯಚ್ನರಮನುನ ಯತಿ ತಿಿಂಖಳು ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಗಗಿ ಯಚಿಸಲದ ಷರ್ ಟ್ ಮೆಿಂಟ್ ನಲ್ಲ ಸಿಂೂಣಗ 
ಫಕ್ತಿಮನುನ ವತಿಸುವವಯರಗರ ಅಥ ಕ್ರೊನರಮ EMI ಅನುನ ಬಿಲ್ ಭಡುವವಯರಗರ ಬಿಲ್ ಭಡಲಖುತುದರ ಭತುು ಸರ ಳಿಕ್ರಮಲ್ಲ ಉಲರಲ ಖಿಸಲದ ಅಿಂತಿಭ 
ದಿನಿಂಔದ ಯಕ್ಯ ವತಿಸಲಖುತುದರ. 

6.  ುನಯಯಚಿಸುಖ, ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗನಲ್ಲ ಮವುದರ  ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಅಥ ನಖದು ಷೌಲ್ಬಮವು ನಿರ್ಷಕ್ಮಗರೊಳುುತುದರ. ಎಲಲ ಆರ್ ಆನ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳನುನ ಳಗರೊಿಂಡಿಂತರ 
ಭುಿಂದಿನ ಫಳಕ್ರಗಗಿ ಕ್ರ್ಗ ನಿರ್ಷಕ್ಮಗಿಯುತುದರ. 

 7.  ಗಯಹಔಯು 'ಚರಕ್ ಫೌನ್ೀ ಶುಲ್ಕ' ಅಥ 'ಸವಮಿಂ-ಡರಬಿಟ್ ರಿಟನ್ಗ ಶುಲ್ಕ' ಮವುದದಯೊ ಉಿಂಟದಯರ ಶುಲ್ಕವನುನ ಬರಿಸಲ್ು ರ್ಜಫದಯಯಗಿಯುತುಯರ. 

8.  ನಿಖದಿಡಿರ್ಸದಿಂತರ ಮವುದರ  ಔಿಂತುಖಳ ಭಯುವತಿಮಲ್ಲ ಡಿ ಪಲ್್ ಸಿಂದಬಗದಲ್ಲ ಅಥ ನಿ ವು ನಿ ಡಿದ ಮವುದರ  PDC ಖಳು /eNACH / SI 

ಖಳನುನ ಗೌಯವಿಸದಿದದಲ್ಲ, ಮೆ ಲ್ನ ವಮವಷರಥಮನುನ ಶೃನಮ ಭತುು ಅನೊಜಿಗತಗರೊಳಿಸಲಖುತುದರ ಭತುು ನಿ ವು ಸಿಂೂಣಗ ಫಕ್ತಿಮನುನ ವತಿಸಫರ ಕ್ಖುತುದರ ಆ 
ಸಭಮದಲ್ಲ ತಕ್ಷಣರ  ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ಗ ಖ್ತರ. 

9.  ಕ್ರಯಡಿಟ್ ಕ್ರ್ ಗಖಳಿಗರ ಎಲಲ ಇತಯ ನಿಮಭಖಳು ಭತುು ಷಯತುುಖಳು ಅನವಯಿಸುವುದನುನ ಭುಿಂದುವರಿಸುತುರ ಭತುು ಗಯಹಔಯ ಮೆ ಲರ ಫದಧಗಿಯುತುರ.  

10.  ಗಯಹಔಯು ಕ್ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ರಕ ಫಮಿಂಕ್ ಗರ ಅಖತಮವಿಯುವ ಎಲಲ ದಕಲರಖಳನುನ ಕ್ಮಗಖತಗರೊಳಿಸಫರ ಔು. 
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