
விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறைகள் 

 

இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கிொல் ஏற்கனவவ இருக்கும்/ எதிர்காலத்தில் 
வரவிருக்கும் எந்தயவாரு பிபிஐ க்கும் யபாருந்தக்கூடிெ விதிமுறைகள் 
அல்லது நிபந்தறனகறை இந்த ஆவணம் முன்றவக்கிைது. 
 

யபாதுவான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகள் 

 

அறனத்து பிபிஐ கறையும் பென்படுத்துவதற்கு, இங்வக குைிப்பிட்டுள்ை 
விதிமுறைகளும் நிபந்தறனகளும் ("விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகள்" 
என குைிப்பிடப்படுவது) யபாருந்தும், மற்றும் அதறனப் பென்படுத்துவதற்கு 
முன்னவர ஒப்புக் யகாள்ைப்பட்டு ஏற்றுக்யகாள்ைப்பட வவண்டும். கீவே உள்ை 
விதிமுறைகளும் நிபந்தறனகளும், "பிபிஐ" யதாடர்பாக வாடிக்றகொைர்கள்  
மற்றும் யெஸ் வங்கி/ இஐபிஎல் க்கும் இறடவெ முழு உடன்படிக்றக 
மற்றும் / அல்லது ஏற்பாட்றட நிர்வகிப்பதற்கு, அவ்வப்வபாது திருத்தப்பட்டு,  

இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கி இன் ஒவர விருப்பத்தின் அடிப்பறடெில் 
ஏற்படுத்தப்பட்டது.. 
 

 

பிபிஐ கைில் ஏதாவது ஒன்றைப் யபறுவதற்கு பதிவுயெய்யும் 
யெெல்முறைகறை நிறைவுயெய்வதன் மூலம், நீங்கள் குைிப்பிட்டுள்ை 
ஒவ்யவாரு விதிமுறைகறையும் நிபந்தறனகறையும் யவைிப்பறடொகப் 
படித்து, புரிந்துயகாண்டு, ஏற்றுக்யகாண்டீர்கள் என்று கருதப்படுவரீ்கள். இங்கு 
குைிப்பிட்டுள்ை அறனத்து விதிமுறைகளும் அவ்வப்வபாது மாற்ைம் 
யெய்ெப்படலாம் எனவும், அவ்வப்வபாது திருத்தப்படலாம் எனவும் 
ஒப்புக்யகாள்கிைரீ்கள். 
 

I. வறையறைகள் 
 

இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகைில், மாற்று எண்ணவமா 

வமலும்/அல்லது அந்த சூேலில் வதறவப்பட்டாவலவொேிெ, முக்கிெச் யொற்கள் 

வறரெறுப்பது 

(i)வமற்வகாள்கள் மற்றும் / அல்லது அறடப்புக்குைிகள் வபான்ைவற்றுக்குப் 
யபாருந்தக்கூடிெ அர்த்தங்கள் உள்ைன; மற்றும் 

(ii)  கீழ்க்கண்ட யொற்கள், அறவகளுக்கான குைிப்பிடப்பட்ட  அர்த்தங்கறைக் 
யகாண்டுள்ைன. 
 

     



                              
a) "கணக்கு" என்பது பிபிஐ கைில் ஏற்ைப்பட்ட யதாறகக்கு ெமமான கணக்கு 

இருப்புடன் உள்ை ஒரு ப்ரீயபய்ட் கணக்றகக் குைிக்கிைது, இது,  பிபிஐ கைில் 

கிறடக்கும் வரம்புகறை கண்காணிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

 

b) “வவறல நாட்கள் “ என்பறவ, விறலக்கருவிச்ெட்டம், 1881, ன் பிரிவு 25 ன் படி, 

ஞாெிறு மற்றும் யபாது விடுமுறை அல்லாத மற்ை நாட்கள், அதாவது வங்கிகள் 

வவறல யெய்ெத் திைந்திருக்கும் நாட்கள் ஆகும். 

  

 

 

c) "அட்றடதாரர் வகஒய்ெி படிவம்" என்பது சூேல் அனுமதித்தால் அல்லது 
வதறவப்பட்டால், இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கி வாடிக்றகொைரால் 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட படிவம், இது வதறவொன அறனத்து தகவல்களுடன், 

பிரசுரங்கள், அைிவிப்புக்கள் மற்றும் யெெல்களுடன் வெர்ந்து ப்ரீயபய்ட் 
கார்றடப் யபறுவதற்காக வேங்கப்படுகிைது. இது, ப்ரீயபய்ட் கார்டு 
யதாடர்பாக வாடிக்றகொைரால் அவ்வப்வபாது புதுப்பிக்கப்படுகிைது.. 
 

d)"கட்டணம்" என்பது அவ்வப்வபாது திருத்தப்பட்டு, பிபிஐ கைின் 

பென்பாட்டிற்காக இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கிொல் விதிக்கப்படும் வரி, யெலவு 

மற்றும் கட்டணங்கள் என்பதாகும். 

  
 

e) "வாடிக்றகொைர்" அல்லது "வ ால்டர்" அல்லது "நீ" என்பது பிபிஐ 

வேங்கப்பட்ட  ொறரயும்  குைிக்கும் மற்றும் அத்தறகெ பிபிஐ இல் 

வெமிக்கப்பட்ட மதிப்புக்கு எதிராக அறதப் பென்படுத்துவதற்கு அங்கீகாரம் 

யபற்ைவர். 

 

 f)"வாடிக்றகொைர் பராமரிப்பு றமெம்” என்பது, இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கி 
இெக்கும், ஒரு  ‘வங்கி யதாறலவபெி வெறவத்திட்டம்’ ஆகும். இது, 

பிபிஐயதாடர்பாக வாடிக்றகொைர்கைால் எழுப்பப்படும் வகள்விகள்/புகார்கள் 

மற்றும் வதறவப்படும் விவரங்கள் / தகவல்கறை அைிக்கும். 

 

g)"இடிெி" அல்லது "எலக்ட்ரானிக் வடட்டா வகப்ட்ெர்" யமஷின் என்பது 
ஸ்வய்ப் யெய்ெவவா அல்லது பரிவர்த்தறனறெ யதாடங்கவவா வதறவொன 
முறனெம், அச்சுப்யபாைி அடங்கிெ ஒரு துறண மின்யபாைி ஆகும்.. 
 

 h)இறணெ யெலுத்து நுறேவாெில்" என்பது, இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கி மூலம் 
வாடிக்றகொைரின் அங்கீகாரத்தின் வபரில் பிபிஐ ஐ பென்படுத்தி, 



இறணெத்தைத்தின்  மூலம் பணம் யெலுத்துவதற்கான, வங்கிொல்  
அங்கீகரிக்கப்படும் யநைிமுறை ஆகும். 

 

 

i) “வகஒய்ெி” என்பது, ரிெர்வ் வங்கிொல் வேங்கப்பட்ட, மற்றும் இஐபிஎல் / 

யெஸ் வங்கிஆல் ஏற்றுக்யகாள்ைப்பட்ட வேிகாட்டு யநைிகள், சுற்ைைிக்றககள் 
மற்றும் அைிவிப்புகளுக்கு ஏற்ப வாடிக்றகொைரின் அறடொைம் மற்றும் 
ெரிபார்ப்பு வநாக்கத்திற்காக, ‘வாடிக்றகொைர்கறை அைியும் 
வேிகாட்டுதல்கைாகும்.   

 

j) "வணிக நிறுவனங்கள்(Merchant Establishments)" என்பது வபான்ை உடற்கூைிெல் 

நிறுவனங்கள் (கறடகள், உணவகங்கள், விடுதிகள், முதலிென உட்பட) மற்றும் 

யமய்நிகர் கறடகைான (எ.கா. வர்த்தக தைங்கள், டிஜிட்டல் ெந்றதகள் பி.ப.ீஐ. 

ஏற்றுக்யகாள்வதற்காக இஐபிஎல்  உடன் (அல்லது பணம் யெலுத்து Aggregator / 

Payment gateway வேிொக ஒப்பந்தம்) ஒப்பந்தம் ஒன்றைக் யகாண்டிருக்கும், 

இந்திொவில் அறமந்துள்ை நிறுவனங்கள் ஆகும். 

 

 

k) "பணம் யெலுத்து வெனல்" என்பதுஇடிெி/பிஒஎஸ் யடர்மினல்கள் / கிவொெிக்ஸ் / 

இறணெ யெலுத்து நுறேவாெில் / யமாறபல் அடிப்பறடெிலான பணம் 

யெலுத்தும் வேிகள் மற்றும் இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கி ஆல் அவ்வப்வபாது 

அைிமுகப்படுத்தப்படும் பல்வவறு பரிவர்த்தறன முறைகள் ஆகும். 

 

l) "தனிப்பட்ட அறடொை எண் (பின்)" என்பது,  வாடிக்றகொைருக்கு இஐபிஎல் / 

யெஸ் வங்கி வேங்கிெ ஒரு எண் கடவுச்யொல் ஆகும். 

 

 

m) "பிஒஎஸ்" அல்லது "விற்பறன யெய்யும் இடம்" என்பது இந்திொவின் வணிக 

நிறுவனங்கைால் நிர்வகிக்கப்படும் மின்னணு முறனெங்கள் ஆகும்.  

n) "பிபிஐ" என்பது ஒரு ப்ரீயபய்ட் கருவி ஆகும். இறதப் பென்படுத்தி 
வாடிக்றகொைர்  வெமித்துள்ை யதாறகக்கு எதிராக, யபாருள் வாங்க 

ஏதுவாக்குகிைது.. 

  

o) "திட்டம்" என்பது ஈடன்யரட்- யெஸ் வங்கி 
கார்ட் திட்டம் ஆகும். ஒப்பந்தத்தில் வறரெறுக்கப்பட்டுள்ை ஈவடன்யரட் – யெஸ் 
வங்கி இறடவெ நிறைவவற்ைப்பட்ட ஒரு திட்டம் ஆகும். 

 

p) "விதிமுறைகள்" என்பறவ இந்திெ ரிெர்வ் வங்கி வேங்கிெ மாஸ்டர் திறெகள், 

சுற்ைைிக்றககள், அைிவிப்புகள், விதிகள், வேிகாட்டுதல்கள், ஒழுங்குமுறைகள், 



இவற்ைின் படி, அல்லது இந்திொவில் ப்ரீயபய்ட் யெலுத்தும் கருவிகைின் 

வேங்கல் மற்றும் யெெல்பாடு யதாடர்பான பிை தகுதிவாய்ந்த நிறுவனங்கள்  

ப்ரீயபய்ட்வேங்குதல் யதாடர்பாக அைிக்கும்  அதிகாரம் ஆகும். 

 

q) "கட்டண அட்டவறண" என்பது இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கி மூலம் அவ்வப்வபாது 

வறரெறுக்கப்பட்டு அவர்கைின் இறணெத்தைத்தில் காட்டப்படும் கட்டணம் 

அல்லது கட்டணங்கள் பற்ைிெ விபரங்கள். 

 

r) "பரிவர்த்தறன" என்பது எந்தயவாரு விொபார நிறுவனத்திலும் பிபிஐ 

பென்படுத்தி வாடிக்றகொைரால் யதாடங்கப்பட்ட எந்தயவாரு பரிமாற்ைமும் 

ஆகும். 

 

 

s)"இறணெத்தைம்" என்பது இறணெத்தைத்தில் அறமந்துள்ை இஐபிஎல் ஆல் 
நிர்வகிக்கப்படும், அதற்குச் யொந்தமான, நிர்வகித்து பராமரிக்கப்படும் 
வறலத்தைமான www.edenred.co.in அல்லது அவ்வப்வபாது மாற்ைங்கள் அல்லது 
திருத்தங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் வறலத்தைம் ஆகும். 
 

t) "யெஸ் வங்கி" என்ைால், யெஸ் வங்கி லிமியடட், வங்கி ெட்டம் ஒழுங்கு 
விதி 1949 ன் பிரிவு 5 (c) இன் உட்யபாருைில் கம்யபனிச் ெட்டம் 1956 மற்றும் 
வங்கிக் கம்யபனிெின் ஒரு வங்கி நிறுவனம் என்று யபாருள். இதன் பதிவு 
அலுவலகம்- வநரு றமெம், 9 வது மாடி, டிஸ்கவரி ஆப் இந்திொ, டாக்டர் 
ஏ.பி. வராட், வார்லி, மும்றப 400 018. 

 

u) "இஐபிஎல்" என்பது ஈடன்யரட் (இந்திொ) தனிொர் லிமியடட்,கம்பனிச் 
ெட்டம் 2013 நிறுவனத்தின் ெட்டத்தின் அர்த்தத்திற்குள் உள்ை ஒரு நிறுவனம், 

இதன் பதிவு அலுவலகம், 2 வது மாடி, ராதாகிருஷ்ணா  வுஸ், மஜ்வவடு 
கிராமம் ொறல, மஜ்வாவட, தாவன (வமற்கு) - 400 601 . 

 

II. உள்விளக்கங்கள்   

 

ஒரு மாைான வநாக்கம் வதான்றும் வறர, இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் 

நிபந்தறனகள்:,  

 (a) ஒரு "திருத்தம்" அடங்கிெ குைிப்பு, ஒரு உள்ைடக்கிெ துறண குைிப்பு,  

மாற்ைிெறமத்தல், புதுறம, அல்லது மறுபென்பாடு ஆகிெவற்றையும்  

யகாண்டது ஆகும்.  
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     (b) ஒரு "அங்கீகாரம்" அல்லது "ஒப்புதல்" என்பதில், ஒரு அங்கீகாரம், 

ஒப்புதல், அனுமதி, தீர்மானம், உரிமம், விலக்கு, தாக்கல் மற்றும் பதிவு யெய்தல் 

ஆகிெறவயும் அடங்கும்.  

 
 

c)ெட்டம் என்பது, ெட்டம், ஆட்ெி, ஒழுங்குமுறை, தீர்ப்பு, ஒழுங்கு ஆறணெம், 

அங்கீகாரம் அல்லது எந்தயவாரு யவைிெிடப்பட்ட உத்தரவு, வேிகாட்டுதல், 

வதறவ அல்லது அரெின் கட்டுப்பாட்றட யகாண்ட ெட்டபூர்வமான 

கட்டுப்பாடுகள் அல்லது எந்தயவாரு உறுதியும் அல்லது வமற்கூைப்பட்ட 

எந்தயவாரு நீதித்துறை அதிகாரியும், விண்ணப்ப படிவம் அல்லது அதன் பின்னர் 

றகயொப்பமிடல் / ெமர்ப்பிப்பதற்கான வததி அல்லது நறடமுறைெில் உள்ை 

திருத்தங்கள் ஆகிெவற்ைின் அடிப்பறடெில் நறடமுறைெில் உள்ைதா 

என்பனவற்றையும்  யபாறுத்து உள்ைது. 

 

 

d) "Force Majeure Event" என்பது இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கி இன் நிொெமான 

கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட ஏவதனும் ஒரு நிகழ்றவக் குைிக்கிைது. இதில் 

வரம்புகள் இல்லாமல், எந்தயவாரு தகவல் யதாடர்பு முறைறமயும், மீைல் 

அல்லது றவரஸ் யெெல்முறைகள் அல்லது பணம் யெலுத்துதல் அல்லது 

விநிவொக முறை, நாெவவறல, கலகம், கலகம், வபார், அரொங்கத்தின் 

நடவடிக்றககள், கணினி வ க்கிங், கணினி தரவு மற்றும் வெமிப்பக 

ொதனங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல், கணினி விபத்துகள், கணினிெில் 

தவைான யெெல்கள் முறனெம் அல்லது அேிவு அல்லது வமாெமான குைிெடீு 

அல்லது நிரல், யமக்கானிக்கல் அல்லது யதாேில்நுட்ப பிறேகள் / வதால்விகள் 

அல்லது மின்ொரம், யதாறலதூரங்கள் அல்லது வதால்விகைில் வதால்விகள் 

ஆகிெவற்ைால் பாதிக்கப்படும் அறமப்புகள்; 

 

e) ஒற்றைெில்  பன்றம மற்றும் பன்றமெில் ஒற்றையும் அடங்கும்  

f) இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகைின் ‘தறலப்புகள் குைிப்பு’ 

வெதிக்காக மட்டுவம வெர்க்கப்படுகின்ைன  

 

g) "அடங்கும்" அல்லது "உள்ைிட்ட" வபான்ை யொற்கைின் குைிப்புகளுக்கு வரம்பு 

தவிர்க்கப்படலாம்; 

 

h) ஒரு பாலினம் என்பது,  யபண், ஆண் மற்றும் அநாமவதெ பாலினத்றதயும் குைிக்கும். . 
 



i)எந்தயவாரு விஷெத்திற்கும் இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கிெிலிருந்து 

வதறவொன அறனத்து முன் ஒப்புதல்கள், அனுமதிகள், எழுத்துமூலம் 

அனுமதிப்பத்திரம்,   அல்லது ஒப்புதல் யபறுவது அவெிெம். 

 மற்றும் 

 

 

j) எந்த நிகழ்வு,  சூழ்நிறல, மாற்ைம், உண்றம, தகவல், ஆவணம், 

அங்கீகாரம், யெெல், யெெல் விலக்குதல், உரிறம வகாரல்கள், மீைல், 

இெல்புநிறல அல்லது ஏவதனும் ஒரு விஷெத்தின் யபாருளுறர 

யதாடர்பாக இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கிக்கும் வாடிக்றகொைருக்கும் 

இறடெில் எந்தவிதமான கருத்து வவறுபாடு ஏற்பட்டாலும் ,வமவல 

கூைிெ எந்தயவாரு யபாருைின் மீதும் யெஸ்வங்கிெின் கருத்வத 

வாடிக்றகொைரின் இறுதி மற்றும் பிறணப்பாக இருக்கும். 

 

III. வழங்குதலும், அதன் பயன்பாடும்  

 

 

a) பிபிஐ, இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கி இன் பிரத்வெக யொத்து. 

 

b) பிபிஐ இந்திொவின் எல்றலக்குள் மட்டுவம யெல்லுபடிொகும் மற்றும் 

இந்திெ ரூபாெில் உள்ை பரிமாற்ைங்களுக்கு மட்டுவம யெல்லுபடிொகும் 
பிபிஐ  இந்திொவின் எல்றலக்கு யவைிவெ அல்லது யவைிநாட்டு 

நாணெத்தில் குைிப்பிடப்பட்ட பரிவர்த்தறனகளுக்கு பென்படுத்த 

முடிொது.  

 

ெி) வாடிக்றகொைர் இறதப்யபற்ை உடன்  பிபிஐ ன் பின் பக்கத்தில் 

றகயொப்பமிட வவண்டும். றகயொப்பம் இன்றம அல்லது றகயொப்பம் 

யபாருத்தமின்றம காரணமாக, வாடிக்றகொைருக்கு எந்த ஒரு 

முன்அைிவிப்பும் இல்லாமல், எந்தயவாரு பரிமாற்ைத்றதயும் நிராகரிக்க 

அல்லது ரத்து யெய்ெ இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கிக்கு உரிறம உண்டு.   

 

 

d) எந்த சூழ்நிறலெிலும் பிபிஐ பிை தனிநபர் அல்லது மூன்ைாம் தரப்பினருக்கு 

இடமாற்ை முடிொது. 

 

e)எந்த வநரத்திலும் பிபிஐ இல் பராமரிக்கப்படும் எந்தச் ெமநிறலெிலும் 

எந்தயவாரு வட்டிக்குமான கடன்கறை யெலுத்த இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கி 
யபாறுப்வபற்காது. 

 



f) எந்த ெந்தர்ப்பத்திலும் தனிப்பட்ட அறடொை எண் ("பின்")  ஐ வாடிக்றகொைர் 

எந்த உைவினர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது மூன்ைாம் நபருக்கு 

யவைிப்படுத்தக்கூடாது என்பறத வாடிக்றகொைர் ஒப்புக்யகாள்கிைார் மற்றும் 

உறுதிப்படுத்துகிைார். வாடிக்றகொைர் பின் மற்றும் இத்தறகெ 

அங்கீகரிக்கப்படாத யவைிப்படுத்தல் மற்றும் / அல்லது  பிபிஐ ன் 

அங்கீகரிக்கப்படாத பென்பாட்டிலிருந்து எழும் விறைவுகளுக்கு முற்ைிலும் 

யபாறுப்பு ஏற்க வவண்டும். பிபிஐ மற்றும் / அல்லது எந்த இேப்பு அல்லது வெதம், 

அல்லது தவைான பென்பாட்டின் காரணமாக  ஏற்படும் இேப்புக்கு , இஐபிஎல் / 

யெஸ் வங்கி எந்த விதத்திலும் காரணம்  ஆகாது என்பறதயும், வாடிக்றகொைர் 

ஒப்புக்யகாள்கிைார். வாடிக்றகொைர் பின்றன மைந்துவிட்டாவலா அல்லது 

யதாறலத்து விட்டாவலா, வாடிக்றகொைர் உடனடிொக ஒரு புதிெ PIN க்காக  

ஒரு விண்ணப்பம எழுதவவா அல்லது பராமரிப்பு றமெத்றதத் யதாடர்பு 

யகாள்ைவவா வவண்டும். இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கி க்கு  வேங்கப்பட்ட அல்லது 

வாடிக்றகொைரால் பதிவு யெய்ெப்பட்ட மின்னஞ்ெல் முகவரிக்கு புதிெ PIN 

அனுப்பப்படும். 

 

 

g) வங்கிொனது, வாடிக்றகொைரால் பதிவு யெய்ெப்பட்ட யமாறபல் எண்ணில் 

எஸ்எம்எஸ் மூலம் பிபிஐ காலாவதிொகும் 45 நாட்களுக்கு முன்னர்  தகவல் 

யதரிவிக்கும்..  பிபிஐ ன் காலாவதிக்கு முன்னதாக பிபிஐ ல் கிறடக்கும் முழு 

கடன் ெமநிறலறெ வாடிக்றகொைர் பென்படுத்த வவண்டும். அல்லது, பிபிஐ ல் 

உள்ை கடன் ெமநிறலறெப் பென்படுத்தாவிட்டால், வாடிக்றகொைர் யெஸ் 

வங்கியுடன் அல்லது வவறு எந்த வங்கியுடனும் கணக்கு றவத்திருக்கும் 

கணக்கில் நிலுறவெிலுள்ை பணத்றத திரும்பப்யபை/பரிமாற்ைப்பட,  இஐபிஎல் / 

யெஸ் வங்கி ஐ அணுகலாம். ஒரு குைிப்பிட்ட காலத்திற்குள் வாடிக்றகொைர் 

யெஸ் வங்கிறெ அணுகவில்றல என்ைால்,  பிபிஐல் கிறடக்கும் 

நிலுறவெிலுள்ை கடன் ெமநிறல ஒழுங்குமுறை வேிகாட்டுதல்களுடன் கூடிெ 

ஒரு நிதிக்கு மாற்ைப்படும். 

 

h) வாடிக்றகொைர் ஒரு வணிக நிறுவலில் முடிந்த ஒவ்யவாரு 

பரிவர்த்தறனக்கும் உருவாக்கப்பட்ட அறனத்து கட்டணத்துண்டுகறைக் 

றகயொப்பமிட்டு தக்கறவத்துக்யகாள்ைலாம்.. யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல்  

வாடிக்றகொைருக்கு கட்டணம் ஸ்லிப்ஸ் அல்லது பரிவர்த்தறன துண்டுகைின் 

பிரதிகள் வேங்க வவண்டிெ கட்டாெமில்றல. வாடிக்றகொைரின்  

வவண்டுவகாறை ஏற்பயதன்பது இஐபிஎல் / யெஸ் வங்கி ன் தனிப்பட்ட 

விருப்பத்தின்படி இருக்கும் மற்றும் வாடிக்றகொைரால் பரிவர்த்தறன 

வததிெிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து (45) நாட்களுக்குள் வவண்டுவகாறை றவத்தால் 



மட்டுவம, இது ொத்திெமாகும். கட்டணம் அல்லது பரிவர்த்தறன ெீட்டுகைின் 

பிரதிகள் வேங்குவதற்காக கட்டணம் அல்லது கட்டணத்துடன் யெஸ் 

வங்கி/இஐபிஎல் கட்டணம் விதிக்கப்படும் என்று வாடிக்றகொைர் 

ஒப்புக்யகாள்கிைார் 

 

i)  எந்தயவாரு பரிவர்த்தறன யதாடர்பிலும் வணிக நிறுவனத்தால் விதிக்கப்படும் 

கட்டணத்றத   வாடிக்றகொைர் நிறுவனத்துக்கு வநரடிொக யெலுத்தி விட  

வவண்டும். யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் வநரடிொகவவா அல்லது மறைமுகமாகவவா, 

மாஸ்டர் யமர்ச்ெண்ட் அல்லது குற்ைச்ொட்டுகைின் பகுதிெிலுள்ை எந்த 

நடவடிக்றகவொ அல்லது விைக்கத்திற்வகா அல்லது பரிவர்த்தறன யதாடர்பாக 

அவர்கைால் விதிக்கப்பட்ட விதிகளுக்வகா யபாறுப்பு அல்ல. 

 
j) எந்தயவாரு விொபார நிறுவனங்கைிடமிருந்து பிறே அல்லது யதாடர்பாடல் 

இறணப்பு காரணமாக கட்டிெப் பணத்றத திருப்பிச் யெலுத்துதல் மற்றும் 

ெரியெய்தல் ஆகிெறவ றகமுறைொக யெெலாக்கப்படும். யெஸ் 

வங்கி/இஐபிஎல் ன் ஆறணக்குழு விதிமுறை, கட்டுப்பாடு . எந்தயவாரு 

பின்வரும் பரிவர்த்தறனகளும் ஏற்றுக்யகாள்ைப்படும் அல்லது மதிக்கப்பட 

மாட்டாது என்பறத வாடிக்றகொைர் ஒப்புக்யகாள்கிைார். எந்தயவாரு 

யதாறகறெயும் கணக்கில் எடுத்துக் யகாள்ைாமல் அட்றடதாரர் கணக்கில் 

உள்ை கணக்குகள் வாடிக்றகொைர் நிபந்தறனெின்ைி யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் 

கணக்கில் வபாதுமான நிதி இல்லாததின் விறைவாக  யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் க்கு  

எந்த நஷ்டம் அல்லது வெதம் வநராது அல்லது ஏற்காது என வாடிக்றகொைர்கள் 

அைிந்திருத்தல் அவெிெம்., யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் கணக்கிலிருந்து வநரடிொக 

யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் க்கு ஏற்படும் இேப்பு அல்லது வெதத்தின் அைவுகறைக் 

கேிப்பதற்கான உரிறமயுறடெது என்று வாடிக்றகொைர் ஒப்புக்யகாள்கிைார். 

 

k) கார்ட் உறுப்பினர், பிபிஐ யதாடர்பாக அறனத்து ஒப்பந்தங்கைிலும், எல்லா 
வநரங்கைிலும் நல்ல நம்பிக்றகயுடன்  யெெல்பட உறுதிெைிக்கிைார். 
வாடிக்றகொைர் பிபிஐன் எந்தயவாரு ெட்டவிவராத அல்லது தவைான 
பென்பாட்டிற்காக முழுறமொன யபாறுப்றப ஏற்றுக்யகாள்கிைார் 

 

l) வாடிக்றகொைர், உடன்படிக்றக ெட்டத்தின் கீழ் ெட்டவிவராதமான 
எந்தயவாரு யபாருட்கறையும் வெறவகறையும் யெலுத்துவதற்கு தன் பிபிஐ 
கார்றடப் பென்படுத்த மாட்டார் என்று  ஒப்புக்யகாள்கிைார். பிபிஐஐ 
தறடயெய்ெப்பட்ட தொரிப்புகள் அல்லது வெறவகறை வாங்குவதற்கு 
பென்படுத்த முடிொது, எ.கா. லாட்டரி டிக்யகட்டுகள், தறடயெய்ெப்பட்ட 



பத்திரிறககள், ஸ்வபீ்ஸ்வடக்கைில் பங்யகடுத்தல், பிட்காெின்ஸ் வாங்குவது, 

மீண்டும்-அறேப்பு  வெறவகளுக்கு யெலுத்துதல் வபான்ைறவ. 
 

m யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல், வணிக நிறுவனத்தால் வேங்கப்பட்ட தரம் மற்றும் 

வெறவகைில் வாடிக்றகொைர்களுக்கு ஏற்படும் எந்தயவாரு இேப்பு, வெதம் 

அல்லது காெம் மற்றும் வணிக நிறுவனம் பிபிஐ ஐ ஏற்க மறுத்தல் 

வபான்ைவற்றுக்கு எந்த விதயபாறுப்பும் ஏற்காது. 

 

n) பிபிஐயெல்லுபடிொகும் காலத்தில்,   பிபிஐல் ஒரு (1) வருடகாலம் 

யதாடர்ச்ெிொக பரிவர்த்தறன இல்லாவிட்டால்,  வாடிக்றகொைருக்கு 

அைிவிப்றப அனுப்பிெபின், கார்டின் யெெல்பாட்றட வங்கி முடக்க 

உரிறமயுள்ைது  என்பறத அவர் ஒப்புக் யகாள்கிைார்பிபிஐ,  யெஸ் 

வங்கிெினால் ெரிபார்க்கப்பட்ட பின்னர், தகுந்தவர்கைிடமிருந்து வதறவொன 

விடாமுெற்ெிெின் பின்னர் மட்டுவம யெெல்பட றவக்க முடியும். 

 

 

o)  பிபிஐ ஐப் பென்படுத்தி யெய்யும்  அறனத்து பரிவர்த்தறனகளுக்கும் SMS 

மூலமாகவவா அல்லது யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ெிடமிருந்து 
விேிப்பூட்டல்களுக்கு மின்னஞ்ெல் அனுப்பவவா ஒப்புக்யகாள்கிைரீ்கள். யெஸ் 

வங்கிெில் இருந்து  எஸ்எம்எஸ் அல்லது மின்னஞ்ெல் விேிப்புணர்வு,  
யடபிட் மற்றும் கியரடிட் பரிவர்த்தறனகள், பிபிஐ ல் உள்ை இருப்பு அல்லது  
விவரங்கள் அல்லது யெஸ் வங்கி நிர்ணெிக்கப்பட்ட காலப்பகுதிெில் 
மீதமுள்ைறவ வபான்ை விவரங்கறைக் யகாண்டிருக்கும்.        
 

p) வாடிக்றகொைர், யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல், அதன் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின்படி 
பிபிஐவெறவகளுக்கு, யவைி வெறவ வேங்குநர்கள் / முகவர்கள் / வெறவகள் 
மற்றும் அவற்ைின் வெறவகள் யதாடர்பாக அவெிெமான 
விதிமுறைகளுக்கிணங்க  பென்படுத்தலாம் என்பறத வாடிக்றகொைர் 
ஒப்புக்யகாள்கிைார். 
q) இறணெத்தைத்தில் யெஸ் வங்கிொல் பதிவவற்ைப்பட்டிருக்கும் ‘அடிக்கடி 
வகட்கப்படும் வகள்வி’கைின் ("அடிக்கடி வகட்கப்படும் வகள்விகள்") உதவிறெ 
வாடிக்றகொைர்கள் அணுகலாம். 
 

IV. விதி மீைல் 
  

(அ) இந்த விதிமுறைகறையும் நிபந்தறனகறையும் வாடிக்றகொைர் மீைினால், 

யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல், பிபிஐ ஐ  இரத்து யெய்ெவவா அல்லது முைித்துக் 

யகாள்ைவவா முழு உரிறமயும் யபற்றுள்ைது. வமலும் எந்தக் வகாரிக்றகவொ, 



அல்லது யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ன் மீது எந்தயவாரு விவாதமுவமா இல்லாமல் 

இறத நிறைவவற்ை உரிமம் யபற்றுள்ைது.. 

 

 (ஆ) இந்த விதிமுறைகறையும் நிபந்தறனகறையும் வாடிக்றகொைர் 
மீறுவதால்,  யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் க்கு ஏற்படும்  எந்தயவாரு இேப்பு, வெதம், 

கூற்று, தண்டறன, யெலவு, கட்டணங்கள் அல்லது யெலவுகள் (ெட்ட 

ஆவலாெறன கட்டணங்கள் உட்பட) ஆகிெவற்ைிற்கு, யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் க்கு 

கடனைிப்பதற்கும் ஒப்புக்யகாள்கிைது,  

 

V. கால வறரெறை மற்றும் முடிவு 
  

 

அ) பிபிஐ  அச்ெிடப்பட்டதிலிருந்து ஒரு வருடம் அல்லது கார்டின் மீது அச்ெிடப் 

பட்டுள்ை முடிவு வததி வறர யெல்லுபடிொகும். 

 

 (ஆ) ஒரு. காலாவதிொன பிபிஐ ஐ  அேித்துவிட வாடிக்றகொைர் 
ஒப்புக்யகாள்கிைார். 
 

இ) PPI ஐ  வமல் வலது மூறலெில் இருந்து யவட்டுவதன் மூலவமா, 
 ாவலாகிராம் மற்றும் காந்த துண்டு இரண்டும் யவட்டப் பட்டு, அல்லது 
யெஸ் வங்கிொல் யபைப்பட வவண்டும் என்பறத வாடிக்றகொைர் 
ஒப்புக்யகாள்கிைார்.. வாடிக்றகொைர் பிபிஐ ஐ  அேித்திருந்தாவலா  அல்லது 
அேித்து விட்டதாகக்யகாண்டாலும், பிபிஐ ஐ  நிறுத்துவதற்கு முன்வப அதில் 
யெலுத்தப்படும் எந்த கட்டணத்திற்கும் வாடிக்றகொைர் யதாடர்ந்து 
யபாறுப்வபற்க வவண்டும் என்று வாடிக்றகொைர் ஒப்புக்யகாள்கிைார். 
 

 

ஈ)  யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல், அதன் யொந்த விருப்பப்படி பிபிஐகார்றட முடக்கிக் 

யகாள்ைலாம் 

(i) வாடிக்றகொைர்  திவாலானால் அல்லது இைந்ததாக அைிவிக்கப்பட்டால் 

(ii) வாடிக்றகொைர், இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகைின் கீழ் உள்ை 

கடறமகள் ,யபாறுப்புகள்  அல்லது அதன் கடறமகறை மீைினால், 

(iii) இந்திொவில் உள்ை எந்த ஒரு  ஒழுங்குமுறை அல்லது ெட்டப்பூர்வ 

அதிகாரிொல் அல்லது ஒரு விொரறண நிறுவனத்தால் வேங்கப்பட்ட 

தகுதிவாய்ந்த நீதிமன்ை உத்தரறவவொ அல்லது உத்தரவாதத்றதவொ 

வாடிக்றகொைர் மீது சுமத்திெிருக்கும் ஒரு  கட்டுப்பாடு ஏற்பட்டால். 

(iv) ஏவதாயவாரு ெந்தர்ப்பததில், ,பிபிஐ திட்டம் யபாருந்தும் ெட்டங்கள், விதிகள் 

மற்றும் வேிகாட்டுதல்கள் அல்லது சுற்ைறைெின் கீழ் ெட்டவிவராதமானால். 



(v) முழு pபிஐ கார்ட் திட்டம் நிறுத்தப்பட்டால். 

 

 

உ) யெஸ் வங்கி, அதன் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின்படி, தற்காலிகமாக அல்லது 
நிரந்தரமாக, பிபிஐ ல் உள்ை ெலுறககறை திரும்பப்யபைவும் / அல்லது எந்த 
வநரத்திலும் எந்த அைிவிப்பு யகாடுப்பவதா அல்லது எந்தயவாரு 
காரணத்றதயும் வேங்காமல் பிபிஐ கார்றட நிறுத்தவவா முடியும். 
தற்காலிகமாக திரும்பப் யபைப்பட்டால், பிபிஐ உடன் இறணக்கப்பட்டுள்ை 
ெலுறககள் யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ஆல் அதன் யொந்த விருப்பத்தின்படி 
மீட்யடடுக்கப்படும். நிரந்தர திரும்பப் யபறுபவருக்கு பிபிஐ ஐ  நிரந்தரமாக 
ரத்து யெய்ெ உரிறம உண்டு. இருப்பினும், திரும்பப் யபறுதல் (தற்காலிக 
அல்லது நிரந்தரமாக)  பிபிஐ உடன் இறணக்கப்பட்ட அறனத்து நன்றமகள், 

ெலுறககள் மற்றும் வெறவகள் ஆகிெவற்ைின் தானிெங்கி திரும்பப் யபறுதல் 
என்பறத யதைிவாகக் கூறுகிைது. அறத திரும்பப் யபறுவதற்கு முன்னர், 

பிபிஐ றெ தற்காலிகமாக அல்லது நிரந்தரமாக வாடிக்றகொைர், பிபிஐ ல் 
யெலுத்தப்படும் அறனத்து கட்டணங்களுக்கும், அதனுடன் அறனத்து பிை 
யபாருந்தும் கட்டணங்கறையும் யெலுத்தும் யபாறுப்வபற்கின்ைனர். 
 

ஊ) யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் தற்காலிகமாகவவா அல்லது நிரந்தரமாகவவா  
பிபிஐ ஐத் திரும்பப்யபறுவது வபால்  இருந்தால், யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் தன் 
ெிைந்த முெற்ெிெின் அடிப்பறடெில், உடனடிொக வாடிக்றகொைருக்கு 
யதரிவிக்க வவண்டும். அத்தறகெ அைிவிப்புகறை யபறும் யபாழுது ஏற்படும்  
எந்தயவாரு தாமதத்திற்கும் யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் யபாறுப்பு 
அல்ல/யபாறுப்வபற்காது. 
 

 

 (எ) வமவல கூைப்பட்டுள்ைபடி பிபிஐ ஐ நிறுத்திவிட்டால், வாடிக்றகொைர் 
கணக்கில் இருப்பு இருந்தால், அந்த யதாறக மூலத்திற்கு திருப்பிச் 
யெலுத்தப்படும்.  

 

 

VI. அைிவிப்புகள்  
 

அ) யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ஆல் வேங்கப்படும் எந்த அைிவிப்பும் யெஸ் 

வங்கி/இஐபிஎல் ஆல் அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்ெல் அல்லது யகாடுக்கப்பட்ட 

அஞ்ெல்  முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்ெறல, மின்னஞ்ெலின் 

வததிெிலிருந்து ஏழு (7) நாட்களுக்குள், வாடிக்றகொைரால் யபைப்பட்டதாகக் 

கருதப்படும், . 



 
ஆ) வாடிக்றகொைர்  மூலம் வேங்கப்படும் எந்த அைிவிப்பும், யெஸ் 

வங்கி/இஐபிஎல் இன் கீழ்கண்ட முகவரிறெ அறடந்தால் மட்டுவம வங்கிறெ 

அறடந்ததாகக் கருதப்படும். 

 

யெஸ் வங்கி - 22 வது மாடிெில் உள்ை கார்ப்பவரட் அலுவலகம், இந்திொ புல்ஸ் 

நிதி றமெம், வெனாபட்டிபபட்மார்க், எல்பின்ஸ்வடான் (W), மும்றப - 400013 

 

இஐபிஎல் க்கு - 2 வது மாடிெில் பதிவு யெய்ெப்பட்ட அலுவலகம், ராதாகிருஷ்ணா 

 வுஸ், மஜ்வவடு கிராமம் ொறல, மஜ்வாவட, தாவன (வமற்கு) – 400601 

 
இ) வாடிக்றகொைர்கைிடமிருந்து எந்தயவாரு அைிவிப்வபா அல்லது 

தகவல்கவைா யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ல் பிறணக்கப்பட மாட்டாது, அவத ெமெம் 

எழுதும் வபாது, யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ஆல் வெறவ யெய்ெப்பட்டு ஒப்புதல் 

அைிக்கப்பட்ட பதிவில், ஒப்புறக பதிவு அட்றட மூலவம வேங்கப்படும். 

 

 

VII. கட்டணங்கள்    
 

கட்டணங்கள் ஆவன:: 

 

(a) (அ) மாற்றுதல், புதுப்பித்தல், றகொளுதல் மற்றும் பிை கட்டணங்கள் உட்பட, 

பிபிஐ  யதாடர்பாக யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ஆல் வசூலிக்கப்படும் கட்டணம் 
 (ஆ) குைிப்பிட்ட வறகொன பரிவர்த்தறனகைில் வசூலிக்கப்படும் வெறவ 

கட்டணம்., மற்றும் இத்தறகெ கட்டணங்கைின் கணக்கீடு முறை அவ்வப்வபாது 

அைிவிக்கப்படும். 

 

(b) யவைிப்பறடொன பிறே இல்லாத நிறலெில், இந்த அறனத்து 

கட்டணங்களும் இறுதிொகவும் மற்றும் வாடிக்றகொைரின் 

கட்டாெக்கட்டணமாகவும் மற்றும் மாைாததாகவும் இருக்கும். 

 

(c) யவைிப்பறடொன பிறே இல்லாத நிறலெில் அறனத்து கட்டணங்களும் 

வாடிக்றகொைரின் இறுதி மற்றும் பிறணப்றபக் யகாண்டிருக்கும் மற்றும் 

இெற்றகெில் உறுதிொனதாக இருக்கும். 

 

d)அறனத்து ெட்டரீதிொன வரிகள், யபாருட்கள் மற்றும் வெறவ வரி, அறனத்து 

பிை imposts, வரிகளும் (முத்திறர வரி, மற்றும் யதாடர்புறடெ பதிவு 

கட்டணங்கள், பிபிஐ யதாடர்பாக ஏவதனும் இருந்தால்,,) மற்றும் வரிகள் (எந்த 



விவரத்தின் அடிப்பறடெில் இருந்தாலும்) பிபிஐ யதாடர்பாக அல்லது அரொங்க 

அல்லது பிை அதிகாரம் மூலம் வநரடிொக ெம்பந்தப்பட்ட கட்டணங்கள் 

வாடிக்றகொைரால் ஏற்கப்படும். 

 

e)பிபிஐ  யதாடர்பான அறனத்து கட்டணங்களும் அவ்வப்வபாது கணக்கிலிருந்து 

எடுத்துக்யகாள்ைப்படும்.. பிபிஐ பென்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு கட்டணம் 

வசூலிக்கப்பட்டவுடன், வாடிக்றகொைர் யெலுத்த வவண்டிெ கட்டாெம் ஏற்படும். 

 

VIII. பணம் எடுத்தல் 
 

 ஒழுங்குமுறை வேிகாட்டு யநைிப்படி, பணம் எடுத்தல் 

அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. 

 

 

IX. இழந்த, ததாறைந்த அல்ைது தவைாக பயன்படுத்தப்பட்ட  

பிபிஐ:  
 
 

பிபிஐ காணாமல் வபானாவலா  அல்லது யதாறலந்து விட்டாவலா, 
வாடிக்றகொைர் உடவன வாடிக்றகொைர் றமெத்தில் அைிவிக்க வவண்டும். 
வமலும், அந்த கார்றட இறட நீக்கம் யெய்யும்படி வவண்டிக்யகாள்ை 
வவண்டும். 
 

பிபிஐ  யதாறலந்தாவலா, திருடப்பட்டாவலா அல்லது வெதமறடந்தாவலா, 

பின்னர் அறதக் கண்டைிந்தாலும், அந்த பிபிஐ ஐ மறுபடியும் பென்படுத்த 
முடிொது  என  வாடிக்றகொைர் ஒப்புக்யகாள்கிைார். 
 

பிபிஐ ன் பாதுகாப்புக்கு வாடிக்றகொைவர யபாறுப்பாவார் மற்றும் அவர் 
பிபிஐ தவைாக பென்படுத்தப்படுவதில்றல என்பறத உறுதிப்படுத்தும் 
வறகெில் அறனத்து நடவடிக்றககறையும் எடுக்க வவண்டும். யெஸ் 

வங்கி/இஐபிஎல் 

ஆனது, வாடிக்றகொைர் வமவல குைிப்பிட்டுள்ைபடி நடவடிக்றககறை எடுக்க 
தவைிவிட்டதாக  எந்தயவாரு தகவறலயும் உறுதிப்பட அைிந்தால், பிபிஐ ன் 
இேப்பு, திருட்டு அல்லது அேிக்கப்பட்டால் யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் அந்த 
கார்றட ரத்து யெய்ெ உரிறம உள்ைது. 
 

பிபிஐ ொல் யெய்ெப்பட்ட எந்த அனுகூலமற்ை பரிவர்த்தறனகளுக்காகவும் 
அத்தறகெ பிபிஐ வாடிக்றகொைரால் இேக்கப்பட்டு, திருடப்பட்டு அல்லது 



வெதமறடந்ததாக யதரிவிக்கப்பட்டால்,. வாடிக்றகொைர் மீது ஒருவிதக் 
கடறமயும் ஏற்படாது, , வாடிக்றகொைரால் பதிவு யெய்த பின், பிபிஐ இல் 
யெய்ெப்படும் அறனத்து பரிவர்த்தறனகளுக்கும் யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் 

யபாறுப்வபற்கும்.. இருப்பினும் பிபிஐ ல் யெய்த புகார் மற்றும் / அல்லது 
பரிவர்த்தறன வநரம் குைித்த எந்தயவாரு முரண்பாட்டின் வபரில், பிபிஐ றெ 
பதிவு யெய்ததன் பின், கைவாடப்பட்டு அல்லது தவைாக 
பென்படுத்தப்பட்டால் , யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ன் அறனத்து முடிவுகளும் 
இறுதிொனறவ  மற்றும் வாடிக்றகொைர் மீது பிறணக்கப்படும். 
 

X. தபாறுப்றப 
விைக்கிக்தகாள்ளல் 

 யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல்,  வநரடிொகவவா அல்லது மறைமுகமாகவவா எழும் 

இேப்பு அல்லது வெதம் யதாடர்பான வாடிக்றகொைர் அல்லது மூன்ைாம் 

தரப்பினரின் எந்த யபாறுப்பிற்கும்  உட்படாது: அறவொவன: 

 

 

1.எந்த வேங்கப்பட்ட யபாருட்கள் அல்லது வெறவகைில் குறைபாடு 

2. தரம், மதிப்பு உத்தரவாதங்கள், விநிவொகத்தின் தாமதம், விநிவொகிக்காறம, 

வந்து வெராதப்யபாருறையும் அல்லது வெறவகறையும்  பற்ைிெ எந்தயவாரு 

விவாதம்; 

3.  பிபிஐ ஐ யகௌரவிக்க அல்லது ஏற்றுக்யகாள்ை மறுக்கும் நபர்; 

4. ஏவதாஒரு காரணத்தால், விரும்பும் முறைெில் வவறல யெய்ொத  பிபிஐ 
அல்லது, ஏவதா காரணத்திற்காக ெரிொன முறைெில்  வவறல யெய்ொத 

ஏ.டி.எம். 

5. ஏதாவயதாரு  கணினி முறனெத்தின் யெெலிேப்பு 

6. ஏவதா ெக்தி மஜ்ஜூ நிகழ்வுகள் 

7. பிபிஐ ஐ ஒரு  மூன்ைாம் தரப்பினருக்கு மாற்ைம் யெய்தல்.. 

8. வாடிக்றகொைரால் நிறுத்தப்பட்ட பிபிஐ 

9 பிபிஐ ஐ  யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் மீைப்யபறுவதால் வாடிக்றகொைருக்கு 

ஏற்பட்ட இேப்பு அல்லது வெதம் 

10. பிபிஐ  க்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ை யதாறக மற்றும் இது யதாடர்பாக 

வாடிக்றகொைர்கைிடமிருந்து யபற்ை அைிவுறுத்தல்கள் இவற்றுக்கு இறடவெ 

உள்ை முரண்பாடு. 

11. வாடிக்றகொைரின் வவண்டுவகாைின் வபரில்  பிபிஐ ல் யெய்ெப்பட்ட  

மாற்ைங்கள். 



12. கார்ப்பவரட் வகாரிக்றகெின் வபரில் பிபிஐ மீது ஏவதனும் சுறம / மறுஏற்றுதல் 

அல்லது கட்டணம் திருப்புதல் வபான்ை யெெல்கள். 
 

 

XI. ெர்ச்றெக்குரிெ தீர்வுகள் 

PPI யதாறலந்து வபானாவலா, திருடப்பட்டாவலா  அல்லது தவைாக 

பென்படுத்தப்பட்டு ொட்ெி இருந்தாவலா ஒேிெ, ஒரு கட்டணம் அல்லது 

பரிவர்த்தறன ஸ்லிப் அல்லது யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் இடம் வந்த பணம் 

யெலுத்துவதற்கான வவண்டுவகாள், வபான்ைறவ வங்கிெின் தரப்பில்  

நிரூபணமாக இருக்கும் 

 

 பிபிஐ  யதாடர்பாக அறனத்து ெர்ச்றெக்குரிெ பரிவர்த்தறனகறைப் பற்ைியும்  

யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் வாடிக்றகொைர் பராமரிப்பு 

நிறலெத்தில் யதரிவிக்கப்பட வவண்டும், இது விவாதத்திற்குட்பட்ட 

பரிவர்த்தறன வததிக்குப்பின்  பதிறனந்து (15) நாட்களுக்குள் யதரிவிக்கப்பட 

வவண்டும்.. எந்தயவாரு வகாரிக்றகறெயும், 15 நாட்களுக்கு பிைகு, யெஸ் வங்கி 
ஏற்றுக்யகாள்ைாது  என்பறத வாடிக்றகொைர் ஒப்புக்யகாள்கிைார். 

 

 
XII. யபாருட்கள் மற்றும் வெறவகைின் தரம் 

எந்தயவாரு விொபார நிறுவனத்திற்கும் வாடிக்றகொைருக்கும் இறடவெ 

வாங்குதல் அல்லது வாங்கிெ எந்தயவாரு யபாருட்கைின் யதாடர்பாக 

எந்தவிதமான வமாதல் அல்லது புகாறர வாடிக்றகொைர்,  அந்த நிறுவனத்தின் 

மூலவம  வநரடிொக தீர்த்துக்யகாள்ை வவண்டும். 

 

XIII. யவைிப்பாடுகள் 

 

ஒரு வாடிக்றகொைர்  பென்படுத்தும் பிபிஐ ன் தகவறல வவறு எந்த வங்கி 
அல்லது நிதிெிெல் அல்லது ெட்டரீதிொன அல்லது ஒழுங்குமுறை 

அதிகாரிகளுடவனா  பகிர்ந்து யகாள்வதற்கும் ஒப்புக்யகாள்கிைார். நிதி வமாெடி/ 

ெட்ட வேக்குகள்,வபான்ை காரணங்கைால், ரிெர்வ் வங்கி, ஏதாவயதாரு 

கட்டுப்பாட்டு ஆறணெம் அல்லது இந்திெ அரசு, யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ஐ 

அைிவுறுத்திநாயலாேிெ, தகவறலப் பகிராது. 

 

b) யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல்,வாடிக்றகொைரின் தவறுகள் மற்றும் / அல்லது பிபிஐ 
பென்பாட்றடயும் பற்ைி வவறு எந்த வங்கிக்வகா அல்லது நிதி அல்லது 

ெட்டரீதிொன அல்லது ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளுக்வகா யதரிவிக்கலாம் 



என்று வாடிக்றகொைர் ஒப்புக்யகாள்கிைார்.  அறதத்யதாடர்ந்து, யெஸ் 

வங்கி/இஐபிஎல் அத்தறகெ வங்கிகள் அல்லது நிதி அல்லது ெட்டரீதிொன 

அல்லது ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகைின் விவரங்கறை வாடிக்றகொைருக்கு 

யதரிவிக்க கடறமப்படவில்றல. 

 

இ) வாடிக்றகொைர், யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் மற்றும் அதன் முகவர்கள், 

வாடிக்றகொைரின் விவரங்கள் மற்றும் பணம் யெலுத்தும் வரலாறு யதாடர்பான 

அறனத்து தகவல்கைறையும் யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ன் குழு நிறுவனங்களுடன் 

அல்லது கூட்டாைிகளுடன் பகிர்ந்துயகாள்வதற்கு அங்கீகரிக்கிைார் 
 

XIV. ஆளுறமச் சட்டம் மற்றும் அதிகாை எல்றை 
 

 இந்த விதிமுறைகள் மற்றும்  நிபந்தறனகைிலிருந்து எழும் அறனத்து 

ெச்ெரவுகளும் இந்திொவின் ெட்டங்களுக்கு ஏற்ப நிர்ணெிக்கப்படும் மற்றும் 

மும்றப நீதிமன்ைங்கைின் பிரத்திவெகமான ெட்டத்திற்கு உட்படும். 

 

 

XV. விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகறை மாற்ைிெறமத்தல் 

பிபிஐ ல் வேங்கப்பட்ட இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகள், அம்ெங்கள் 

மற்றும் நன்றமகறை மாற்றுவதற்கான ஒவர உரிறம யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ன் 

றகெிருப்பில் உள்ைது. இதில் வட்டி கட்டணங்கள் அல்லது விகிதங்கள் மற்றும் 

கணக்கிடுவதற்கான வேிமுறைகள் ஆகிெறவ மட்டுமல்ல, இறவயும் 

அடங்கும். 

 

b) திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகறையும் நிபந்தறனறெயும் யெஸ் 

வங்கி/இஐபிஎல் அதன் வறலத்தைத்தில், அல்லது யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் ஆல் 

தீர்மானிக்கப்பட்ட வவறு எந்த விதத்திலும் அவற்றை  யதரிவிக்க வவண்டும். 

 

c)இந்த விதிமுறைகறையும் நிபந்தறனகறையும்  இறணெத்தைப் பதிவு 

உள்ைடக்கிெ திருத்தங்கறையும்  மீைாய்வு யெய்வதற்கு வாடிக்றகொைவர 

யபாறுப்பாவார், மற்றும்   பிபிஐ ஐ யதாடர்ந்து பென்படுத்துவதன் மூலம் 

திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகறையும் நிபந்தறனகறையும் ஏற்றுக் யகாள்வதாகக் 

கருதப்படும்.  

 

XVI. வாடிக்றகொைரின் குறை நிவர்த்தி  
a) பிபிஐ மற்றும் / அல்லது இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகளுடன் 

யதாடர்புறடெ எந்தயவாரு ெர்ச்றெவொ அல்லது குறைபாடுகவைா ஏற்பட்டால், 

வாடிக்றகொைர் யெஸ் வங்கிறெ யதாடர்பு யகாள்ைலாம் 24 மணிவநர 



வாடிக்றகொைர் பராமரிப்பு எண் 1860 210 9999 அல்லது1800 3000 1113. அல்லது,  

assist-IN@edenred.com if.,வமலும்,  edenred.support@yesbank.in. க்கும்எழுதலாம்.  
வமலும் விவரங்களுக்கு,  www.edenred.co.in / www.yesbank.in. 

  

b) பிபிஐ மற்றும் / அல்லது இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகளுடன் 

யதாடர்புறடெ ெரச்றெகள் யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் வாடிக்றகொைர் பராமரிப்பு 

மூலம் தீர்க்கப்படாவிட்டால், வாடிக்றகொைர்  வநாடில் அலுவலகத்றத 

அணுகலாம். அதன் விவரங்கள் யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் இறணெ தைத்தில் 

காணப்படும். 

  

c) வாடிக்றகொைரால் எழுப்பப்பட்ட எல்லா புகார்களும், தகராறுகளும், 

குறைபாடுகளும்  விொரிக்கப்படும் மற்றும் / அல்லது தீர்க்கப்படும் என்று யெஸ் 

வங்கி/இஐபிஎல் ஒப்புக் யகாள்கிைது. 

 

 (d)வாடிக்றகொைர், அவர்கைின் புகார்களுக்காக, எப்வபாது வவண்டுமானாலும், 

ஆம்புட்ஸ்வமன் எனப்படும் வங்கிக் குறைதீர்ப்பு நிபுணறர அணுகலாம்.வங்கி 
குறைதீர்ப்பு நிபுணரின் பட்டிெல், இந்திெ ரிெர்வ் வங்கிெின் 
இறணெதைத்தில் காணலாம்.i.e www.rbi.org.in. 

 

 

 

 (மீல் கார்ட்) உணவு அட்றட 

 

இந்த பிரிவின் விதிமுறைகளும், நிபந்தறனகளும், யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் 

வங்கிொல் யவைிெிடப்பட்ட ‘உணவு அட்றட(மீல் கார்ட் க்கு மட்டுவம 
யபாருந்தும். 
 

A. வறரெறை 

 

 

Ticket Restaurant
®

 மீல் கார்ட் எனும் இந்த பிரிவு "யெஸ் வங்கி 
மற்றும் இஐபிஎல் ஆகிெவற்றுக்கு இறடவெொன கூட்டு வர்த்தகத்தின் 
கீழ் வேங்கப்படும் மீல் கார்ட் அல்லது  உணவு அட்றட, அதாவது 
உணவு மற்றும் மது-அல்லாத பானங்கறை மட்டுவம வாங்குவதற்கு 
பென்படுத்தப்பட வவண்டும். 

 

B.  மீல் கார்ட் -ன் பண்புகள் 

mailto:assist-IN@edenred.com
mailto:
http://www.edenred.co.in/
http://www.rbi.org.in/


 

 மீல் கார்ட் ஐ, உணவு மற்றும் மது-அல்லாத பானங்கறை 
வாங்குவதற்கு மட்டுவம பென்படுத்த முடியும்.  

 

 மீல் கார்ட் ஐ பென்படுத்தி, ஒரு வபாதும், எந்தவித 
சூழ்நிறலெிலும் ,பணவமா, வவறு எந்த யபாருள் வாங்கவவா 
வமலும் யதாறக வேங்கும் கருவிெிவலா பென் படுத்தக்கூடாது..  

 

 மீல் கார்ட் இெற்றகொகவவ, பண மறு ஏற்ைம் யெய்ெக்கூடிெது..  
 

 மீல் கார்ட் ஐ ATM மிவலா, அல்லது ATM இல் வவறு எந்த 
யெெலுக்வகா பென் படுத்த முடிொது.  

 

C. மீல் கார்ட் ஐ ஏற்றுக்தகாள்ளுதலும் பயன்பாடும். 
 

1. வகஒய்ெி முறைெடீுகள் முடிந்தபின், வாடிக்றகொைர் ஒழுங்கு 
விதிகைின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ை அதிகபட்ெ 
வரம்பிற்கு, மீல் கார்ட் ஐப் பென்படுத்த முடியும். 

 

தற்வபாது, வகஒய்ெி முறைப்பாடுகள் மற்றும் அதிகபட்ெ வரம்பு 
கீழ்கண்டவாறு பரிந்துறரக்கப்படுகிைது: 

 

 

a) வாடிக்றகொைறரப் பற்ைிெ குறைந்த பட்ெ விவரங்கறை 
யபற்ைபின், வரம்பு, ரூ. 10,000 வறர.: 

 

 குறைந்த பட்ெ விவரம் என்பது, ஓடிபி உடன் 
ெரிபார்க்கப்பட்டறக வபெி எண் மற்றும்  பிஎம்எல் விதிகைின் 
2005 இன் விதி 2 (ஈ) இன் கீழ் வறரெறுக்கப்பட்ட 
'அதிகாரப்பூர்வமாக யெல்லுபடிொகும் ஆவணம்' என்ை 
யபெரின் சுெ அைிவிப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட அறடொை எண் 

மீல் கார்ட் ல் ஏற்ைப்பட்ட யதாறகெின் வரம்பு , எந்த 
மாதத்திலும் ரூ.1௦௦௦௦ ஐ கடக்கக்காது.. வமலும், ஒரு 
வருடத்தில் இந்த யதாறக ரூ.1’00’000ஐ கடக்காது..  

 

 • இத்தறகெ மீல் கார்ட் ல், எந்த வநரத்திலும் நிலுறவெில் 
உள்ை யதாறக ரூ .10,000 / - ஐ தாண்டாது.. 

 



 இத்தறகெ மீல் கார்ட் ல், எந்த வநரத்திலும் யபைப்பட்ட 
யதாறக ரூ .10,000 / - ஐ தாண்டாது.. 

 

 • இந்த வறகெின்கீழ் வேங்கப்படும், MEAL CARD, 
வேங்கப்பட்ட வததிெிைிரும்து 12 மாதத்தில், வகஒய்ெி 
இணக்கமான மீல் கார்ட் ஆக மாற்ைப்படும். இல்றலயெனில், 
யதாறக ஏற்ைம் யெய்ெ அனுமதி வேங்கப்பட 
மாட்டாது.எனினும், வாடிக்றகொைர், அதிலுள்ை மீத 
யதாறகறெ பென்படுத்த அனுமதிக்கப்படுவார். 

 

b) வாடிக்றகொைரின் வகஒய்ெி முழுறமொன பின், வரம்பு, ரூ.. 
1,00,000/-: 

 

 வகஒய்ெி இன் வதறவகள் இந்திெ ரிெர்வ் வங்கி மற்றும் / 
அல்லது இந்திொவின் அரெிெலறமப்பு மற்றும் / அல்லது 
நிதி அறமச்ெகம், மின்னணுவிெல் மற்றும் தகவல் 
யதாேில்நுட்ப அறமச்ெகம் அல்லது அரொங்கத்தின் 
அைிவுறுத்தலின் கீழ் யெெல்படும் இதர தகுதிவாய்ந்த 
அறமச்ெகம் ஆகிெவற்ைின் மூலம் வேங்கப்படுகின்ைன.. 
 

 வாடிக்றகொைரின் வகஒய்ெி முழுறமொன பின் MEAL CARD ல் 
நிலுறவெில் உள்ை யதாறக எந்த குைிப்பிட்ட வநரத்திலும்  
ரூ. 1’00’000 ஐ தாண்டாது. 

 

2. யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் வாடிக்றகொைர்களுக்கு வணிக 
நிறுவனத்தால் வேங்கப்படும் உணவு மற்றும் மது ொர்பற்ை 
பானங்கள் இவற்ைின் தரம் குைித்து யபாறுப்வபற்காது. 

 

3. மீல் கார்ட் ஐ வநர்றமொன தனிப்பட்ட உபவொகத்திற்கு 
மட்டுவமொகும். ெில வணிக நிறுவனங்கைில் வசூலிக்கப்படும் 
கட்டணம், அத்தறகெ வணிக நிறுவனங்கைால் தரப்படும் 
கூடுதல் வெறவகள் அல்லது பிை வெதிகளுக்காகவும்  
யபைப்படும் கட்டணம்ஆகும். 

 

4.  வாடிக்றகொைர் திருப்பப்பட்ட, , மறுப்பு, நிராகரித்தல் அல்லது 
இரத்து யெய்ெப்பட்ட மற்றும் பிபிஐ ஐப் பென்படுத்தி 
வாடிக்றகொைரால் வமற்யகாள்ைப்பட்ட வவறு எந்த 



பரிவர்த்தறனகளுக்கான யதாறகயும் மீல் கார்ட் ஆல் 
வேங்கப்படாது  என்பறத வாடிக்றகொைர் ஒப்புக்யகாள்கிைார். 

 

5.  யபருநிறுவன வகாரிக்றகக்கு இணங்க மீள் அட்றட மீண்டும் 
ஏற்ைப்படலாம் என்பறத வாடிக்றகொைர் ஒப்புக்யகாள்கிைார். 

 

        

கட்டணங்களின் பட்டியல் 

 

கட்டண விவரம் யதாறக ( ரூபாெில்.) 

கார்ட்மாற்ைம் ரூ. 100 / ஒரு  Meal Card க்கு 

கார்ட் பென் படுத்தாறம ** மாதத்திற்கு ரூ .30 

கார்ட் யெெல் படுத்தல ரூ. 10 /  Meal Card 

பதிவு வகாட் மறுபென்பாடு ரூ. 50/ 1 முறை 

கட்டண விவரம் மறு வகாரிக்றக ரூ. 200/  1 முறை 

ஆண்டு பராமரிப்பு கட்டணம் ஆண்டு பராமரிப்பு கட்டணம் - ரூ. வருடத்திற்கு 
100 / ஒன்று உணவு அட்றட 

எஸ்எம்எஸ் வெறவ கட்டணம் 

 
காலாண்டிற்கு ரூ .15 க்கு எஸ்எம்எஸ் வெறவ 
கட்டணம் 

 

குைிப்பு: வமவல உள்ை கட்டணங்கள் அறனத்து வரிகைிலிருந்தும் 
பிரத்திவெகமாக உள்ைன. 
யபாருந்தக்கூடிெ அறனத்து வரிகளும் வமவல கூைப்பட்டுள்ை 
கட்டணங்களுக்குக் கூடுதலாக விதிக்கப்படும் 

     ** 90 நாட்களுக்கு யதாடர்ச்ெிொன காலாண்டில் இந்த பரிவர்த்தறனக்கு             

        கட்டணம் யெலுத்தப்படமாட்டாது 

 

பரிசு அட்றட (கிப்ட்கார்ட்) 
இந்த பிரிவின் விதிமுறைகளும், நிபந்தறனகளும், யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் 

ஆல் யவைிெிடப்பட்ட ‘கிப்ட்கார்ட்’ க்கு மட்டுவம யபாருந்தும். 
 

 

A. வறரெறை 

 

Ticket Compliments  அல்லது Gift Card  எனும் இந்த பிரிவு "யெஸ் வங்கி 
மற்றும் இஐபிஎல் ஆகிெவற்றுக்கு இறடவெொன கூட்டு வர்த்தகத்தின் 



கீழ் வேங்கப்படும் கிப்ட்கார்ட் அல்லது  பரிசு அட்றட, யபாருட்கள் 
மற்றும் வெறவகளுக்கு பென்படுத்தப்பட வவண்டும். 

B.  கிப்ட்கார்ட் ன் பண்புகள் 

 

 கிப்ட்கார்ட் ஐப் பென்படுத்தி எந்த சூழ்நிறலெிலும் பணம் 
எடுக்க  முடிொது.  

   

 கிப்ட்கார்ட் இெற்றகொகவவ, பண மறு ஏற்ைம் யெய்ெ 
முடிொதது...  

 

  

 

 கிப்ட்கார்ட் ஐ ATM மிவலா, அல்லது ATM இல் வவறு எந்த 
யெெலுக்வகா பென் படுத்த முடிொது.  

 

  

 

C.  கிப்ட்கார்ட் ஏற்றுக் யகாள்ளுதலும் பென்பாடும் 

 

1. கிப்ட்கார்ட் ல் வெமிக்கப்படும் அதிகப்படிொன யதாறக ரூ. 10,000/-. 

 

2. யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் வாடிக்றகொைர்களுக்கு வணிக 
நிறுவனத்தால் வேங்கப்[ஆடும் யபாருட்கைின் தரம் குைித்து 
யபாறுப்வபற்காது  

3. கிப்ட்கார்ட் வநர்றமொன தனிப்பட்ட உபவொகத்திற்கு 
மட்டுவமொகும். ெில வணிக நிறுவனங்கைில் வசூலிக்கப்படும் 
கட்டணம், அத்தறகெ வணிக நிறுவனங்கைால் தரப்படும் 
கூடுதல் வெறவகள் அல்லது பிை வெதிகளுக்காகவும்  
யபைப்படும் கட்டணம்ஆகும். 
 

4.)  வாடிக்றகொைர் திருப்பப்பட்ட, , மறுப்பு, நிராகரித்தல் அல்லது 
இரத்து யெய்ெப்பட்ட மற்றும் பிபிஐ ஐப் பென்படுத்தி 
வாடிக்றகொைரால் வமற்யகாள்ைப்பட்ட வவறு எந்த 
பரிவர்த்தறனகளுக்கான யதாறகயும் Gift cardஆல் வேங்கப்படாது 
என்பறத வாடிக்றகொைர் ஒப்புக்யகாள்கிைார். 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

D. கட்டணங்களின் பட்டியல்  

 

கட்டண விவரம் யதாறக ( ரூபாெில்.) 

கார்ட்மாற்ைம் ரூ. 100 / ஒரு  Gift Card க்கு 

கார்ட் பென் படுத்தாறம ரூ. 15 /மாதம், காலாண்டுக்யகாரு 
முறை 

கார்ட் யெெல் படுத்தல ரூ. 10 / GIFT Card 

பதிவு வகாட் மறுபென்பாடு ரூ. 50/ 1 முறை 

கட்டண விவரம் மறு 
வகாரிக்றக 

ரூ. 200/  1 முறை 

 

* டிக்யகட் வகாப்ைியமன்ட் ® வமக்ஸ் GIFT கார்டுகைில் கார்ட் 
யெெல்படுத்தல் கட்டணங்கள் யபாருந்தாது.  
குைிப்பு: வமவல உள்ை கட்டணங்கள் அறனத்து வரிகைிலிருந்தும் 
பிரத்திவெகமாக உள்ைன. 
யபாருந்தக்கூடிெ அறனத்து வரிகளும் வமவல கூைப்பட்டுள்ை 
கட்டணங்களுக்குக் கூடுதலாக விதிக்கப்படும் 

 

 

E. டிக்தகட் பரிசுகளுக்காை சிைப்பு நிபந்தறைகள் ® PREMIUM 

கிப்ட்கார்ட் 

 

வறையறைகள்:  

 

 • இந்த உப-பிரிவு (E)ன் வநாக்கத்திற்காக, “Premium Gift Card”என்பது, 
டிக்யகட் பரிசுகள்®Premium கிப்ட்கார்ட் ஆகும்,  இது, யெஸ் வங்கி 
மற்றும் இஐபிஎல் ஆகிெவற்றுக்கு இறடெிலான கூட்டு வர்த்தக 
உைவுகைின் கீழ் வேங்கப்பட்டு, யபாருட்கள்,  மற்றும் 
வெறவகலுக்காக உபவொகிக்கப்படுவது. ஆகும் 

 "பென்" என்பது கீவே யகாடுக்கப்பட்டுள்ை விதிமுறைகள் 
,நிபந்தறனகளுக்கிணங்க,வாடிக்றகொைருக்கு வேங்கப்படும் 



பரிவர்த்தறன மதிப்பில் குைிப்பிட்ட ெதவதீமாக இருக்கும் அைவு 
ஆகும்.  

 இந்த உப-பிரிவு (E)ன் வநாக்கத்திற்காக “Outlet” என்பது, Edenred 

Affiliated Ticket Compliments பிரீமிெம் ® யபனிபிட் கறடகள் 
ஆகும்.( கார்றட இந்த கறடகைில் பென்படுத்தினால் மட்டுவம)  
வமலும் இந்த முகவரிகள் இஐபிஎல் வேங்கிெ இறணெத்தைத்தில் 
இறணந்த அறடவில் ஒரு தனி பட்டிெலாக அைிவிக்கப்படும்.. 
 

சலுறககறளப் தபரும் நிறைறமகள்: 

 

ெலுறககள் Premium Gift Card ல் மட்டுவம உள்ைது.. Premium கிப்ட்கார்ட் ஐ, 

அதற்கான  Outlet(s) கைில் பென்படுத்தும் வாடிக்றகொைர்களுக்கு  இந்த 

ெலுறககள் கிறடக்கின்ைன. 

 

 Premium கிப்ட்கார்ட், master card ஐ ஏற்றுக்யகாள்ளும் 
அறனத்து வணிக நிறுவனங்கைிலும் யெல்லுபடிொகும் 
என்ைாலும், இஐபிஎல் ன் விதிகைின்படி யெெல்படும் Outlet கைில் 
மட்டுவம வாடிக்றகொைர்கள் இந்த ெலுறககறைப் யபறுவர். .  

outlet களுக்கான கூட்டு அறடவு பகுதிெின் அங்கமான வணிக 
நிறுவனம், முழு விவரங்கறை ஒருவவறை தராமல் இருந்தால், 
அங்கு இந்த ெலுறககள் இஐபிஎல் வாடிக்றகொைர்களுக்கு 
யகாடுக்க வவண்டிெ கட்டாெம் இல்றல. 

 • வாடிக்றகொைர் Outletஆல் முழு பரிவர்த்தறன மதிப்பிற்கும் 
கணக்கிடப்படுவார். இந்த ெலுறககறை இஐபிஎல்  Outlet உடன், 
பரிவர்த்தறன முழுறமொக முடிந்தபின், (யபாதுவாக 2-3 வவறல 
நாட்கள்) தீர்த்துக் யகாள்ளும்.பரிவர்த்தறன முழுறமெறடயும் 
காலக்யகடு,Outlet.க்கு Outlet மாறுபடும். 
 

 ெலுறககறைப்பற்ைிெ எந்தவித தனிப்பட்ட கடன் நுறேவும் 
Premium Gift Card ல் காட்டப்பட மாட்டாது என்பது யதைிவாகிைது. 
இந்த ெலுறகத் யதாறக. வாடிக்றகொைர் பென்பாட்டிற்காக 
கிறடக்கும் கணக்குச் ெமநிறலெில் வெர்க்கப்படும்.  

 Premium Gift Card ன் இந்த ெலுறகெின் வமம்படுத்தல்கள், 
அவ்வப்வபாது, SMS மூலம், வாடிக்றகொைர்களுக்கு 
யதரிவிக்கப்படும்.அவ்வப்யபாது , வாடிக்றகொைர்கள் Premium Gift 

Cardன் கணக்கு ெமநிறலறெ பார்த்து,  வமம்படுத்தப்பட்ட 



ெமநிறல, பரிவர்த்தறன விவரங்கள் வபான்ைவற்றை அைிந்து 
யகாள்ைலாம் 

 

  Premium கிப்ட்கார்ட் ஐ இத்து யெய்தால், 
அதுவறரஅைிக்கப்படாதெலுறக யதாறக ஏதாவது இருந்தால்,அது 
அந்த கார்டுடன் வெரக்கப்பட மாட்டாது. 
 

 • திரும்பப்யபைப்பட்ட யகாள்முதல், ெர்ச்றெக்குரிெ 
பரிவர்த்தறனகள் அல்லது அங்கீகாரமற்ை / வமாெடி 
பரிவர்த்தறனகள் வபான்ைறவ ெலுறகக்கு வெரக்கப்பட மாட்டாது.. 

 

இதர நிபந்தறனகள்: 
 

• யபபிலிட் யதாடர்பாக விதிக்கப்படும் அறனத்து யபாருந்தும் 
வரிகளும், கடறமகளும் வாடிக்றகொைரால் மட்டுவம 
யெலுத்தப்பட வவண்டும்.இதில், யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல். 
எவ்விதமான பாதிப்பும் அறடொது. 
 

• இஐபிஎல் ஆனது தானாகவவ, Premium Gift Card க்கு தவைாக  
வெர்க்கப்பட்டிருந்த எந்தயவாரு  ெலுறகத் யதாறகறெயும் 
மாற்றுவதற்கு உரிறம யகாண்டுள்ைது. 
 

• யபனிபிட் யதாடர்பான அறனத்து விஷெங்கைிலும், யெஸ் 

வங்கி/இஐபிஎல் இன் முடிவானது வாடிக்றகொைரின் அறனத்து 
அம்ெங்கைிலும் இறுதி மற்றும் பிறணப்றபக் யகாண்டிருக்கும். 
• யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் க்கு எந்த வநரத்திலும், முந்றதெ 
அைிவிப்பு இல்லாமல், இந்த ெிைப்பு நிபந்தறனகைில் ஏவதனும் 
ஒன்றை வெர்க்க அல்லது திருத்த அல்லது மாற்றுதல் அல்லது 
நலன்கறை முழுவதுமாக திரும்பப் யபைவும் உரிறம உண்டு. 
 

•வாடிக்றகொைரின் எந்த நடவடிக்றககள், வகாரிக்றககள், 

இேப்புகள், வெதங்கள், யெலவுகள், கட்டணங்கள் அல்லது 
யெலவுகள் ஆகிெவற்றுக்கு யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் எந்த 
விதத்திலும் யபாறுப்பு  அல்ல. 
 

• இந்த வெதிறெப் பென்படுத்தி வாடிக்றகொைருக்கு நல்வாழ்வு 
மற்றும் சுறுசுறுப்பான பிரீமிெம் பரிசு அட்றடகள் மூலம் 
நல்வாழ்வைிக்கும் வறகெில் இந்த ெிைப்பு நிபந்தறனகறையும், 



அவ்வப்வபாது யெய்ெப்பட்ட திருத்தங்கறையும் படித்து, புரிந்து 
யகாள்ைவும், ஏற்றுக்யகாள்வதாகவும் கருதப்படும். 
 
 
 

 

யவகுமதிகள் அட்றட (ரிவார்ட் கார்ட்) 
 

இந்த பிரிவின் விதிமுறைகளும், நிபந்தறனகளும், யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல் 

ொல் யவைிெிடப்பட்ட ‘Rewards Card க்கு மட்டுவம யபாருந்தும். 
A. வறரெறை 

 

Ticket Compliments  அல்லது Reward Card  எனும் இந்த பிரிவு " யெஸ் 

வங்கி/இஐபிஎல் ஆகிெவற்றுக்கு இறடவெொன கூட்டு வர்த்தகத்தின் 
கீழ் வேங்கப்படும் மற்றும் இது யபாருள் யகாள்முதல்  மற்றும் 
வெறவகளுக்கு பென்படுத்தப்பட வவண்டும். 

 

B. ரிவார்ட் கார்ட் ன் பண்புகள் 

 

  ரிவார்ட் கார்ட் ஐப் பென்படுத்தி எந்த சூழ்நிறலெிலும் பணம் 
எடுக்க  முடிொது.  

   

  ரிவார்ட் கார்ட் இெற்றகொகவவ, பண மறு ஏற்ைம் யெய்ெ 
முடியும்..  

 

  

  ரிவார்ட் கார்ட் ஐ ஏடிஎம் மிவலா, அல்லது ஏடிஎம் இல் வவறு 
எந்த யெெலுக்வகா பென் படுத்த முடிொது.  

 

C. ரிவார்ட் கார்ட் ஏற்றுக்தகாள்ளதலும், பயன்பாடும். 
 

1. வாடிக்றகொலர்கைின் வகஒய்ெி யெெல்பாடு முழுறம 
அறடந்தபின், அவர்கள், ரிவார்ட் கார்ட் ஐ, கட்டுப்பாடுகைில் 
யொல்லப்பட்ட உச்ெ வரம்புத்யதாறக வறர பென் படுத்தலாம்.. 

 

தற்வபாறதெ வகஒய்ெி முறைகளும்,வறரெருக்கப்பட்ட உச்ெெ 
வரம்புகளும் ஆவன: 
 



a) வாடிக்றகொைரின் குறைந்த பட்ெவிவரங்கறை ஏற்ை பின்,  
யதாறக வரம்பு : ரூ.. 10,000/-: 

 

 குறைந்த பட்ெ விவரம் என்பது, OTP உடன் 
ெரிபார்க்கப்பட்டறக வபெி எண் மற்றும்  பிஎம்எல் விதிகைின் 
2005 இன் விதி 2 (ஈ) இன் கீழ் வறரெறுக்கப்பட்ட 
'அதிகாரப்பூர்வமாக யெல்லுபடிொகும் ஆவணம்' என்ை 
யபெரின் சுெ அைிவிப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட அறடொை எண் 

 

 ரிவார்ட் கார்ட் ல் ஏற்ைப்பட்ட யதாறகெின் வரம்பு , எந்த 
மாதத்திலும் ரூ.1௦௦௦௦ ஐ கடக்கக்காது.. வமலும், ஒரு வருடத்தில் 
இந்த யதாறக ரூ.1’00’000ஐ கடக்காது..  

 

 • இத்தறகெ ரிவார்ட் கார்ட் ல், எந்த வநரத்திலும் 
நிலுறவெில் உள்ை யதாறக ரூ .10,000 / - ஐ தாண்டாது.. 

 

 இத்தறகெ ரிவார்ட் கார்ட் ல், எந்த வநரத்திலும் யபைப்பட்ட 
யதாறக ரூ .10,000 / - ஐ தாண்டாது.. 

 

 • இந்த வறகெின்கீழ் வேங்கப்படும், REWARDS CARD, 
வேங்கப்பட்ட வததிெிலிருந்து 12 மாதத்தில், வகஒய்ெி 
இணக்கமான ரிவார்ட் கார்ட் ஆக மாற்ைப்படும். 
இல்றலயெனில், யதாறக ஏற்ைம் யெய்ெ அனுமதி 
வேங்கப்பட மாட்டாது. எனினும், வாடிக்றகொைர், 
அதிலுள்ை மீத யதாறகறெ பென்படுத்த 
அனுமதிக்கப்படுவார். 

 

b. வாடிக்றகொைரின் வகஒய்ெி முழுறமொன பின், வரம்பு, ரூ.. 
1,00,000/-: 

 

 வகஒய்ெி இன் வதறவகள் இந்திெ ரிெர்வ் வங்கி மற்றும் / 
அல்லது இந்திொவின் அரெிெலறமப்பு மற்றும் / அல்லது 
நிதி அறமச்ெகம், மின்னணுவிெல் மற்றும் தகவல் 
யதாேில்நுட்ப அறமச்ெகம் அல்லது அரொங்கத்தின் 
அைிவுறுத்தலின் கீழ் யெெல்படும் இதர தகுதிவாய்ந்த 
அறமச்ெகம் ஆகிெவற்ைின் மூலம் வேங்கப்படுகின்ைன.. 
 



 வாடிக்றகொைரின் வகஒய்ெி முழுறமொன பின் ரிவார்ட் கார்ட் 
ல் நிலுறவெில் உள்ை யதாறக எந்த குைிப்பிட்ட 
வநரத்திலும்  ரூ. 1’00’000 ஐ தாண்டாது. 
 

 

2. . யெஸ் வங்கி/இஐபிஎல், வாடிக்றகொைர்களுக்கு வணிக 
நிறுவனத்தால் வேங்கப்படும் யபாருள் மற்றும் வெறவகைின் 
தரத்திற்கு யபாறுப்வபற்காது. 
 

3. ரிவார்ட் கார்ட் வநர்றமொன தனிப்பட்ட உபவொகத்திற்கு 
மட்டுவமொகும். ெில வணிக நிறுவனங்கைில் வசூலிக்கப்படும் 
கட்டணம், அத்தறகெ வணிக நிறுவனங்கைால் தரப்படும் 
கூடுதல் வெறவகள் அல்லது பிை வெதிகளுக்காகவும்  
யபைப்படும் கட்டணம்ஆகும். 
 

4.  வாடிக்றகொைர் திருப்பப்பட்ட, , மறுப்பு, நிராகரித்தல் அல்லது 
இரத்து யெய்ெப்பட்ட மற்றும் பிபிஐ ஐப் பென்படுத்தி 
வாடிக்றகொைரால் வமற்யகாள்ைப்பட்ட வவறு எந்த 
பரிவர்த்தறனகளுக்கான யதாறகயும் ரிவார்ட் கார்ட் ஆல் 
வேங்கப்படாது என்பறத வாடிக்றகொைர் ஒப்புக்யகாள்கிைார். 
 

5.  யபருநிறுவன வகாரிக்றகக்கு இணங்க மீள் அட்றட மீண்டும் 
ஏற்ைப்படலாம் என்பறத வாடிக்றகொைர் ஒப்புக்யகாள்கிைார். 
 

 

 

 

 

 

 

 

D. கட்டணங்களின் பட்டியல்  

 

கட்டண விவரம் யதாறக ( ரூபாெில்.) 

கார்ட்மாற்ைம் ரூ. 100 / ஒரு ரிவார்ட் 
கார்ட் க்கு 

கார்ட் பென் படுத்தாறம ரூ. 15 /மாதம், 
காலாண்டுக்யகாரு முறை 

கார்ட் யெெல் படுத்தல ரூ. 10 ரிவார்ட் கார்ட் 

பதிவு வகாட் மறுபென்பாடு ரூ. 50/ 1 முறை 



கட்டண விவரம் மறு 
வகாரிக்றக 

ரூ. 200/  1 முறை 

 

குைிப்பு: வமவல உள்ை கட்டணங்கள் அறனத்து வரிகைிலிருந்தும் 
பிரத்திவெகமாக உள்ைன. 
யபாருந்தக்கூடிெ அறனத்து வரிகளும் வமவல கூைப்பட்டுள்ை 
கட்டணங்களுக்குக் கூடுதலாக விதிக்கப்படும். 


