
నిబంధనలు మరియు షరతులు 
 

 

ఇఐపఎిల్ / యెస్ బ్యాంక్ ద్వారా ఇప్పటిక ేఉన్న అన్నన పిపఐిలకు వర్తాంచే అన్నన న్నబాంధన్లకు 

సాంబాంధ ాంచిన్ న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులన్ు ఈ ప్తరాం తెలియజసేుత ాంద్ . 

 

సాధారణ నిబంధనలు మరియు షరతులు 
 
ఇకకడ పేరకకన్న న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులు (ఇకమీదట"న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులు" గా 

సూచిాంచబడతవయ) "పిపిఐ ల" యొకక ఉప్యోగాన్నకి వర్తసుత ాంద్  మర్యు ద్వన్న ఉప్యోగాన్నకి 

ముాందు అాంగీకర్ాంచవలిి వ ాంట ాంద్ . కిరాంద పరేకకన్బడని్ న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులు, యెస్ 

బ్యాంక్/ఇఐపిఎల్  లిమిటెడ్ యొకక ప్ూర్త అభీష్ాా న్ుసారాం ఎప్పటికప్ పడు సవర్ాంచబడ ే"పిపఐి ల" 

కు సాంబాంధ ాంచి, మీకు మర్యు యెస్ బ్యాంక్/ఇఐపఎిల్  మధయ ప్ూర్త సాా య ఒప్పాందాం మర్యు 

/ లేద్వ అమర్కన్ు ప్రభ్వితాం చేసాత య. 

 

"పిపఐి" న్ు ప ాందడవన్నకి స ైన్-అప్ ప్రకిరయన్ు ప్ూర్త చేయడాం ద్వారా, ఇకకడ పేరకకన్న ప్రతి 
న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులన్ు సపషాాంగా చదవారన్న, అరాాం చేసుకున్వనరన్న మర్యు 
అాంగీకర్ాంచవరన్న భ్విాంచబడుతుాంద్ . ఎప్పటకిప్ పడు సవర్ాంచబడ,ే ఇకకడ పేరకకన్న అన్నన 
న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులకు కట ా బడ ిఉాంట్రన్న మీరు అాంగీకర్సుత న్వనరు. 

 

I. నిరవచనములు 

 



ఈ న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులలో  విరుదధమ నై్ ఉద్ేేశాం కన్నపిాంచకపో త ేమర్యు / లేద్వ 
సాంధరాాన్నన బటిా అవసరమ ైతే, న్నరాచిాంచిన్ కాయపిటల సైేడ్ న్నబాంధన్లు: (i) ఉలేో ఖన్వలు మర్యు / 
లేద్వ కుాండలీకరణవలలో  చేరచబడని్వి ఇవాబడని్ అరాా లు కలిగ్ ఉాంట్య; మర్యు (ii) కిాంద్  
న్నబాంధన్లకు కిరాంద వాటికి కేట్యాంచిన్ అరాా లు ఉాంట్య: 
 

a) ఒక "ఖాతవ" అన్ేద్  అట వాంట ిపిపఐి లల లలడ్ అయన్ మొతవత న్నకి సమాన్మ నై్ ఒక 

పరరప యడ్ ఖాతవన్ు సూచిసుత ాంద్ , ఇద్  ఇట వాంట ి పిపిఐ  ఖాతవ సాంతులన్ాం 

ప్ర్మితుల ప్రయవేక్షణ కోసాం. 

 

 

b)  "బిజిన్ెస్ డ"ే అన్గా ఆద్ వారాం లేద్వ ప్బోిక్ హాలిడే కాకుాండవ ఒకరోజు అాంట,ే 

న్ెగోషయిబుల్ ఇన్ు ర్ర మ ాంట్సి చటాాం, 1881,  స క్షన్ 25 ప్రకారాం, బ్యాంకిాంగ్ వాయపార 

లావాద్వేీలు చేయడవన్నకి బ్యాంకులు తెరవబడ ిఉాంట్య. 

 

 

c) "కారుు  గ్రహీత కేవెైస ి ఫారాం" అన్గా ఈ సాందరాాంలల, అవసరమ నై్ అన్నన సమాచవరాం, 

వివరములు, డికోరేషన్ుో  మర్యు కారయన్నరాహణలతో సహా పరరప యడ్ కారుు న్ు 

ప ాందట్న్నకి ఈఐపఎిల్    / యసె్ బ్యాంకిక సమర్పాంచిన్ ఫారమ్, , పరరప యడ్ కార్డు 

కోసాం కసామరేచ ఎప్పటకిప్ పడు ఇవాబడేద్ . 

d) “చవరేేస్ " ఎప్పటికప్ పడు సవర్ాంచబడే, ఎప్పటికప్ పడు యెస్ బ్యాంక్/ఈఐపఎిల్    

సూచిాంచిన్ట ో  వెయయబడే రుసుము లేద్వ ఛవరీీల వివరాలు. 

e)  "కసామర్డ" లేద్వ "హో లుర్డ" లేద్వ “మీరు” అాంటే ఒక వయకిత ఎవర ైతే బ్యాంక్ న్ుాండ ి

పిపిఐలన్ు ప ాంద్ /కొన్ుగోలు చసేిన్ పపిిఐ న్న వాడట్న్నకి అన్ుమతి ఉన్నవారు.  



f) "కసామర్డ కేర్డ స ాంటర్డ" అన్దే్  కసామర్డ అడిగ ే అన్నన ప్రశనలకు, ఫిరాయదులకు లేద్వ 

పిపిఐ కు సాంబాంధ ాంచి కసామర్డ కోర్న్ ఏవెనై్వ వివరాలన్ు లేద్వ సమాచవరాంతో 

సాంప్రద్ ాంచడవన్నకి ఈఐపఎిల్    / యెస్ బ్యాంక్ అాంద్ ాంచిన్ పోర గార మ్ ఫో న్ బ్యాంకిాంగ్ 

సేవన్ు సూచిసుత ాంద్ . 

 

g) "ఈడసి ి" లేద్వ "ఎలకాాా న్నక్ డేట్ కాయప్చర్డ" పపిిఐన్ు లావాద్వేీన్న  పరా రాంభాంచడవన్నకి 

లేద్వ ఉప్యోగ్ాంచడాం కోసాం వాడ ే  టెర్ిన్ల్, పిరాంటర్డ, ఇతర ఫ ర్ఫర ల్ మర్యు 

అన్ుబాంధ మర్యు అవసరమ ైన్ సాఫా్వేర్డ. 

h) "ఇాంటర నట్స పేమ ాంట్స గేటేా" అాంట ేకసామర్డ ప్రమాణీకర్ాంచేటప్ పడు ఇాంటర నట్స ద్వారా 

పిపిఐ ద్వారా చెలోిాంప్ లన్ు ఆమోద్ ాంచట్న్నకి యెస్ బ్యాంక్ / ఈఐపిఎల్    ద్వారా 

న్నయమిాంచబడిన్ పోర టోకాల్. 

 

i) "కేవెైసి " అాంటే ఎప్పటికప్ పడు ర్జర్డా బ్యాంక్ జారీ చేసని్ మారేదరశకాలు, 

సరుకులరుో   మర్యు న్ోటిఫికేషనో్ ప్రకారాం, కసామర్డ యొకక గ్ుర్తాంప్  మర్యు 

ధృవీకరణ కోసాం యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    సరాకర్ాంచిన్ న్ో యువర్డ కసామర్డ 

j) "మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంట్సి" అన్గా భ్రతద్ేశాంలలన్న సాా ప్న్లు అాంట,ే దుకాణవలు, 

కొట ో , ర సాా ర ాంట ో , హో టళ్ళు మాతరమే  కాకుాండవ ఈఐపిఎల్    తో ఒక న్నబ్ాడట కలిగ్ 

వ ాండే (లేక చెలోిాంప్  అగ్రగేటర్డ/ ప య్ిాంట్స గేటేా)ఆన్ెలో న్ సాో రుో  (కేవలాం ఈ-కామర్డి, 

డిజిటల్ మార కట ో )   పపిిఐ అాంగీకర్ాంచేవి ఏవెైన్వ. 

k) "చెలోిాంప్  ఛవన్ల్" అన్ేద్  ఎప్పటికప్ పడు యెస్  బ్యాంక్/ ఈఐపిఎల్    చ ే 

సూచిాంచిన్ విధాంగా ఈడిస ి / పిఒఎస్ టెర్ిన్ల్ి / కియోస్క్ / ఇాంటర నట్స పేమ ాంట్స 

గేటేా మర్యు అన్ేక ఇతర రీతులకు మాతరమే ప్ర్మితాం కాకుాండవ లావాద్ేవీల 

యొకక వివిధ ప్దధతులన్ు సూచిసుత ాంద్ . 



l) "ప్రిన్ల్ ఐడెాంటిఫికేషన్ న్ాంబర్డ (పని్)" అన్ేద్  పఐిఐతో పాట  యెస్  

బ్యాంక్/ఈఐపిఎల్    చ ే కసామరుక అాంద్ ాంచిన్ కిటోో  భ్గ్మ ైన్ సాంఖాయతిక పాసారుు . 

m) "పిఒఎస్" లేద్వ "పాయాంట్స అఫ్ సేల్" అన్గా భ్రతద్ేశాంలల మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంట్సి 

ద్వారా న్నరాహ ాంచబడే ఎలకాాా న్నక్ టెర్ిన్ల్ి ఎకకడెైత ే ఖాతవద్వరుడు పిపఐిన్ు 

ఉప్యోగ్ాంచవచోచ.   

 

n) “పిపిఐ” అన్గా న్నయాంతరణలకు అన్ుగ్ుణాంగా పిపిఐ లల ఉన్న విలువ ఆధవరాంగా ద్వన్న 

వాడకాం సులువ  చేస ేపరరప యడ్ కారుు .  

 

o) "కారయకరమాం" అన్గా ఈఐపఎిల్    మర్యు  యసె్ బ్యాంకు అగ్రమ ాంట్స ఆధవరాంగా 

ఈడెన్ెరడ్ - యెస్ బ్యాంక్ కార్డు కారయకరమాం  

 

p) "న్నబాంధన్లు" భ్రతద్శేాంలల ర్జర్డా బ్యాంక్ లేద్వ భ్రతద్ేశాంలల పరరప యడ్ చెలోిాంప్  

ప్ర్కరాల యొకక జారీ మర్యు ఆప్రేషన్ుక సాంబాంధ ాంచిన్ ఇతర సమరా అధ కార 

అధ కారులు జారీ చేసని్ మాసార్డ ఆద్ేశాలు, సరుకులరుో , న్ోటిఫికేషన్ుో , న్నయమాలు, 

మారేదరశకాలు. 

 

q) "ష డూయల్ ఆఫ్ ఫరజు / చవరీీలు" ఎప్పటికప్ పడు సవర్ాంచబడ,ే ఎప్పటకిప్ పడు యెస్ 

బ్యాంక్/ ఈఐపిఎల్    సూచిాంచిన్ట ో  మర్యు ద్వన్న వెబ్ైిటోో  ప్రదర్శాంచబడ ేరుసుము 

లేద్వ ఛవరీీల వివరాలు. 

 



r) "టర్ న్విక్షన్" అన్గా ఏద్ెనై్వ మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంట్స లల, పిపిఐ ప ైన్ కసామర్డ చే  

చెయయబడిన్ లావాద్ేవీలు  

 

 

s) "వెబ్ స ైట్స" ఈఐపఎిల్    చేత ఏరాపట  చయేబడిన్ద్  మర్యు న్నరాహ ాంచబడుతున్న 

వెబ్ైిట : www.edenred.co.in ఎప్పటికప్ పడు ఏ మారుపలు లేద్వ సవరణలతో 

పాట గా. 

 

 

t) "యెస్ బ్యాంక్" అన్గా యెస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, కాంప నీ చటాాం 1956 ప్రకారాంగా వ ాండ ే

ఒక బ్యాంకిాంగ్ సాంసా, మర్యు బ్యాంకిాంగ్ ర గ్ుయలేషన్ చటాాం, 1949 యొకక స క్షన్ 5 

(స)ి ప్రకారాంగా వ ాండ ేఒక బ్యాంకిాంగ్ సాంసా, ద్వన్న ర్జిసార్డు ఆఫరస్ న్ెహరూ  స ాంటర్డ, 9 వ 

అాంతసుత , డిసకవరీ ఆఫ్ ఇాండియా, డవకార్డ AB రోడ్, వర్ో, ముాంబ్ై 400 018 లల వ ాంద్ . 

 

u) “ఈఐపిఎల్   ”  అన్గా ఈడెన్ెరడ్ (ఇాండయిా) ప ైవైేట  లిమిటెడ్, కాంప నీల చటాాం 2013 

ప్రకారాం సాత పిాంచబడని్ కాంప నీ, మర్యు ద్వన్న ర్జిసార్డు ఆఫరస్ 2 వ ఫ్ోో ర్డ, రాధవకృషణ  

హవ స్, మజివాడ ేవిలేజ్ రోడుు , మజివాడ,ే థవన్ే(ప్డమర)- 400 601. 

 

II.  వ్ాాఖ్యానం  

 

ఈ న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులలో  విరుదధమ నై్ ఉద్ేేశాం కన్ప్డతి ేతప్ప: 
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a)  "సవరణ" కు ఒక సూచన్, సపిోమ ాంట్స, సవరణ, న్ోటేషన్, భరీత లేద్వ 

ప్ న్ర్నరాిణము మర్యు "సవర్ాంచిన్ద్ " అన్ుగ్ుణాంగా అన్ాయాంచవల న్ు; 

b) ఒక "అధ కారాం" లేద్వ "ఆమోదాం" అధ కార్క, సమితి, కోియర న్ి, ఆమోదాం, 

అన్ుమతి, సపషాత, ల సై న్ి, మిన్హాయాంప్ , ద్వఖలు మర్యు న్మోదున్ు కలిగ్ 

ఉాంట ాంద్ ; 

c) "చటాాం" అన్ేద్   చటాాం, న్నయమాం, ఉతతరుా, శాసన్ాం, తీరుప, ఉతతరుా, ఉతతరుా, 

అధ కారాం లేద్వ ఏద్ెైన్వ ప్రచుర్ాంచిన్ న్నరేేశకాం, మారేదరశకాం, చటాాం లేద్వ ప్రభుతా 

బలగాల యొకక ప్ర్మితి, లేద్వ ప ైన్ పేరకకన్న ఏద్ెనై్వ లేద్వ ఏద్ెైన్వ న్నరణయాం ఏద్ెనై్వ 

న్వయయ అధ కారాం, దరఖాసుత  ఫారాం యొకక సాంతకాం / సమరపణ తేద్ ీన్వటికి లేద్వ 

ద్వన్న తరువాత, మర్యు ఎప్పటికప్ పడు సవర్ాంచిన్ ప్రతి ద్వన్న ప్రభ్వాం కలిగ్ 

వ ాంట ాంద్ . 

 
d) "ఫో ర్డి మాజ్యయర్డ ఈవెాంట్స" అాంటే యెస్ బ్యాంక్/ ఈఐపిఎల్    యొకక సహేతుకమ నై్ 

న్నయాంతరణకు మిాంచి ఏ కారణాం అయన్వ, ఏద్ెనై్వ ప్ర్మితులు లేకుాండవ, ఏద్ెైన్వ 

కమయయన్నకేషన్ సిసామ్ి లేకపో వడాం, ఉలోాంఘన్ లేద్వ వెైరస్ ప్రకిరయలు లేద్వ చెలోిాంప్  

లేద్వ డెలివరీ యాంతవర ాంగ్ాం, విధాాంసాం, అగ్న, వరద, పలేుడు, ద్ేవ న్న చరయలు, అలోరుో , 

తిరుగ్ుబ్ట , యుదధాం, ప్రభుతా చరయలు, కాంప్ూయటర్డ హాయకిాంగ్, కాంప్ూయటర్డ డేట్ 

మర్యు న్నలా ప్ర్కరాలకు అన్ధ కార పరా ప్యత, కాంప్ూయటర్డ కార షుో , కాంప్ూయటర్డ 

టెర్ిన్లలో  ప్న్నచచయేకపో వటాం లేద్వ వయవసాలు ఏ హాన్నకరమ ైన్, విధాాంసక లేద్వ 



పాడెైన్ కోడ్ లేద్వ పోర గార మ్, యాాంతిరక లేద్వ సాాంకేతిక లలపాలు / వెఫైలాయలు లేద్వ 

శకితన్న మయసివయేడాం, టెలీకమయయన్నకేషన్ో్ో లలపాలు లేద్వ వెఫైలాయలు మొదల నై్వి. 

 

e) ఏకవచన్ాం బహువచన్వన్నన కలిగ్వ ాంట ాంద్  అలాగ ే బహువచన్ాం ఎకవచన్వన్నన 

కలిగ్వ ాంట ాంద్ ; 

 

f) ఈ న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులలో న్న శీర్ికలు సూచన్ యొకక సౌలభయాం కోసాం 

మాతరమే చేరచబడవు య; 

g) "సహా" అన్ ేప్ద్వలు ప్ర్మితి లేకుాండవ అన్ాయాంచబడతవయ 

 

 

h) లిాంగ్ాం యొకక సూచన్ సరత ,ై మగ్ మర్యు న్ప్ ాంసక లిాంగాన్నకి సాంబాంధ ాంచిన్ 

సూచన్లన్ు కలిగ్ ఉాంట ాంద్ ; 

i) ఎట వాంట ివిషయాన్నకి సాంబాంధ ాంచి అయన్వ యస్ బ్యాంక్ న్ుాండి అవసరమ ైన్ అన్నన 

ఆమోద్వలు, అన్ుమతులు, సమితులు లేద్వ అాంగీకారాం తప్పన్నసర్గా యెస్ బ్యాంక్ 

/ ఈఐపిఎల్    యొకక ముాందసుత  వరా తప్ూరాక అన్ుమతి, అన్ుమతి, సమితి లేద్వ 

అాంగీకారాం అవసరాం; 

 

j) ఏ విషయాం యొకక విషయాలకు సాంబాంధ ాంచి యెస్ బ్యాంక్ / ఈఐపఎిల్    మర్యు 

కసామరో మధయ ఏద్ెైన్వ అసమితి లేద్వ వివాదాం జర్గ్న్ప్ పడుఏద్ెనై్వ సాంఘటన్, 

ఘటన్, మారుప, వాసతవాం, సమాచవరాం, ప్తరాం, అధ కారాం, విచవరణ, చటాాం, 

ప్ర్హర్ాంచడాం, వాదన్లు, ఉలోాంఘన్, ఉలోాంఘన్, డిఫాలా్ లేద్వ లేకపో త,ే యెస్ బ్యాంక్ 



యొకక అభపరా యాం ప నై్ పేరకకన్నద్వన్న యొకక అాంతిమాంగా మర్యు కసామర ైప 

కట ా బడ ిఉాండవలి. 

 

III. కార్్డ యొక్క జారీ మరియు వ్ాడక్ం 

 

a) పిపిఐ యెస్ బ్యాంక్ / ఈఐపిఎల్    యొకక ప్రతేయక ఆసిత   

 

b) పిపిఐ భ్రత ద్ేశాంలల మాతరమే మర్యు భ్రత రూపాయలలలన్న 

లావాద్ేవీలకు మాతరమే చెలుో తుాంద్ . భ్రతద్ేశ భయభ్గ్ాం వెలుప్ల లేద్వ పిపఐి 

న్ు విద్ేశీ కర నీిలల ఉన్న ఏ లావాద్ేవీలకు ఉప్యోగ్ాంచకూడదు. 

 

c) పిపిఐ అాందుకున్న వాెంటన్ే ద్వన్న వెన్ుక వెపై్  వెాంటన్ే స నై్ చయెాయలిి ఉాంట ాంద్ . 

సాంతకాం లేకపో త ే లేక సాంతకాం అసమతులయత ఉన్టోయతే, ఏ లావాద్వేీన్ెనై్వ 

తిరసకర్ాంచే లేద్వ రదుే  చేసే హకుక యెస్  బ్యాంక్/ఈఐపిఎల్     కు ఉాంద్ , 

కసామరుక తదుప్ర్ న్ోటసీు లేద్వ ప్రమయేాం ఇవాకుాండవ.  

 

d) పిపిఐ  ఎటిా   ప్ర్సిాతులలలన్ు ఇాంకొక వయకితకీ లేద్వ మయడవ ప్క్షాన్నకి బద్ లీ 

చెయయబడదు. 

 

 



e) యెస్  బ్యాంక్/ఈఐపఎిల్    ఎప్ పడెైన్వ పిపఐిలల న్నరాహ ాంచబడుతున్న ఏద్ెైన్వ 

బ్యల న్ెైిై వడడున్న చెలోిాంచవలిిన్ అవసరాం లేదు 

 

f) వయకితగ్త గ్ుర్తాంప్  సాంఖయ ("పిన్") ఎలాాంట ి ప్ర్సిాతులలో న్ెైన్వ కసామర్డ చేత ఏద్ెనై్వ 

బాంధువ  లేద్వ కుట ాంబ సభుయలకు లేద్వ మయడవ ప్క్షాన్నకి తెలియచయేబడదన్న 

కసామర్డ అాంగీకర్సాత డు మర్యు న్నరాధ ర్సాత డు. పిన్ యొకక అన్ధ కార్క బహ రేతాం 

మర్యు / లేద్వ పిపఐి యొకక అన్ధ కార్క వాడకాం వలన్ ఏరపడ ేప్ర్ణవమాలకు 

కసామర్డ బ్ధయత వహ ాంసాత రు. కసామర్డ అట వాంటి దుర్ాన్నయోగ్ాం కారణాంగా యెస్ 

బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్   కి ప్రతయక్షాంగా లేద్వ ప్రోక్షాంగా జర్గ్న్ ఏద్ెనై్వ న్ష్ాా న్నన లేద్వ 

న్షాప్ర్హారాం యొకక అన్ధ కార్క ఉప్యోగ్ాంతో సాంబాంధాం లేకుాండవ యెస్  బ్యాంక్ 

బ్ధయతన్ు అాంగీకర్ాంచరు.  కసామర్డ మర్చపో య ఉాంట ేలేద్వ పిన్ తప్ పగా ఉాంట,ే 

కసామర్డ తక్షణమ ేఒక కొతత  పిన్ కోసాం కసామర్డ  వెబ్ైిట  కాన్న మొబ్ైల్ అపిో కేషన్ లేద్వ 

ఈఐపఎిల్    ద్వారా అాందుబ్ట లల ఉాంచబడని్ మరే ఇతర సాంప్రద్ ాంప్  ద్వారా పిన్ 

తిర్గ్ ప ాంద్వలి. 

 

g) కసామర్డ యొకక ర్జిసార్డు మొబ్ైల్ సాంఖయలల ఎస్ఎాంఎస్ ద్వారా యసె్ బ్యాంకు / 

ఈఐపఎిల్ గ్డువ  ముగ్యడవన్నకి 45 రోజుల ముాందు ఎస్ బ్యాంకు  ఖాతవద్వరులకు 

తెలియచేసుత ాంద్ . పిపఐి గ్డువ కు ముాందు పపిిఐ లల  ఉన్న మొతతాం క రడిట్స 

బ్యల న్ుిు కసామర్డ ఉప్యోగ్ాంచవలి. కసామర్డ చెలోిాంప్  కాలాం లలప్ల పపిిఐ 

అాందుబ్ట లల క రడటి్స బ్యల న్ుి ఉప్యోగ్ాంచన్న సాందరాాంలల, కసామర్డ యసె్ బ్యాంకు 

/ ఈఐపఎిల్    న్ు చేరుకొన్న పిపఐి  ర న్ుయవల్ చేసుకోవచుచ. లేద్వ వార్  యొకక ఏ 

ఇతర బ్యాంకు ఖాతవ క నై్వ  చెలోిాంచవలసిన్  బ్యల న్ి యొకక బద్ లీ కోసాం యెస్ 

బ్యాంక్ చేరుకోవచచన్న. కసామర్డ ఒక న్నరే్షామ ైన్ వయవధ లల యసె్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    



న్ు  చేరుకోకపో త,ే పిపఐి  లల అాందుబ్ట లల ఉన్న  క రడిట్స బ్యల న్ి న్నబాంధన్లకు 

అన్ుగ్ుణాంగా ఒక ఫాండుక బద్ లీ చేయబడుతుాంద్ . 

 

h) కసామర్డ మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంటోో  సాంకలన్ాం చయేబడిన్ ప్రతి లావాద్వేీలకు ఉతపతిత  

చెయయబడిన్ అన్నన ఛవరీ్డ సిో ప్ పలన్ు సాంతకాం చసేి తమతో ఉాంచుకుాంట్రు. యెస్ 

బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    కసామర్డ కు ఛవరీ్డ సిో ప్ి లేద్వ లావాద్వేీల సిో ప్ పల కాపరలు 

అాంద్ ాంచవలిిన్ బ్ధయత వహ ాంచదు. కసామర్డ చసేే అట వాంటి అభయరాన్ యెస్ బ్యాంకు / 

ఈఐపఎిల్    యొకక ఏక ైక అభీష్ాా న్ుసారాం ఉాంట ాంద్  మర్యు లావాద్ేవీ తేద్ ీన్ుాండ ి

న్లభ్ ై ఐదు (45) రోజులలో ప్  మాతరమే కసామర్డ అలాాంటి అభయరధన్ చయెయవలిస ి

వ ాంట ాంద్ . యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    చవరీ్డ లేద్వ లావాద్వేీల సిో ప్ి యొకక 

కాపరలన్ు అాంద్ ాంచడవన్నకి అదన్ప్  వయయాం లేద్వ ఛవరీ్డ వసూలు చయెయవచుచ ద్వన్నకి 

ప్ూరీత  బ్ధయత వహ సాత మన్న కసామర్డ అాంగీకర్సాత డు. 

 

i) ఏ లావాద్ేవీకి సాంబాంధ ాంచి మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంట్స ద్వారా విధ ాంచిన్ ఏద్ెనై్వ చవరీ్డ లేద్వ 

వయయాం న్ేరుగా కసామరేచ మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంటోత  స టిల్ చయెయబడుతుాంద్ . లావాద్ేవీ 

లేద్వ లావాద్ేవీకి సాంబాంధ ాంచి లావాద్ేవీలు లేద్వ వయయాల లావాద్ేవీలు లేద్వ 

లావాద్వేీలలల భ్గ్ాంగా ఏద్ెైన్వ చరయ లేద్వ ప్ర్మితి కోసాం న్ేరుగా లేద్వ ప్రోక్షాంగా 

యెస్ బ్యాంక్ ఎట వాంట ిబ్ధయత వహ ాంచదు. 

 

j) ప్ర్కరాం ఎరరర్డ లేద్వ కమయయన్నకేషన్ లిాంక్ యొకక ఏ మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంటో ద్వారా 

అన్నన వాప్సులు మర్యు సరుే బ్ట ో  మాన్ుయవలాే  పరా స స్ చయెయబడతవయ మర్యు 

యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    యొకక ధృవీకరణ తరాాత ఖాతవ క రడటి్స 

చేయబడుతుాంద్ , ఇద్  వర్తాంచే న్నయమాలు, న్నయాంతరణ మర్యు యసె్ బ్యాంకు / 



ఈఐపఎిల్    యొకక అాంతరేత విధవన్వన్నకి అన్ుగ్ుణాంగా ఉాంట ాంద్ . తరువాతి 

ఎట వాంట ిలావాద్వేీలు అట వాంట ియెస్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    ప్ర్శీలన్ లల ఉన్న 

వివాద్వసపద మొతవత న్నన ప్ర్గ్ణన్లలకి తీసుకోకుాండవ ఖాతవలల లభాంచే క రడటి్స 

బ్యల న్ుిు మాతరమ ే అమోదాంలలకి తీసుకున్నట ో  కసామర్డ అాంగీకర్సాత డు. ఖాతవలల 

తగ్న్ాంత న్నధుల లేన్ాందుకు ఫలితాంగా చెలోిాంప్  జరగ్న్న ప్క్షాంలల యెస్ బ్యాంకు / 

ఈఐపఎిల్    కు కలిగే ఎట వాంటి అప్రతిషా న్ుాండి బ్హరతుగా కసామర్డ రక్షిసాత డు. 

యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    కి కలిగ్న్ అట వాంటి న్ష్ాా న్నన యసె్ బ్యాంక్ కారుు  ఖాతవ 

న్ుాండి తీసుకోగ్లదన్న కసామర్డ అాంగీకర్సాత డు. 

 

k) పిపిఐ కి సాంబాంధ ాంచి అన్నన వయవహారాలకు సాంబాంధ ాంచి ఎప్ పడెనై్వ మాంచి విశాాసాంతో 

వయవహర్ాంచడవన్నకి కారుు  సభుయడు చరయ తీసుకుాంట్డు.  కసామర్డ, ఇకకడ ఉన్న 

న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులకు విరుదధాంగా పిపిఐ యొకక ఏద్ెనై్వ చటావిరుదధ  లేద్వ 

తప్ పడు వాడకాన్నకి ప్ూర్త బ్ధయత వహ సాత రు. 

 

l) కసామర్డ, అతన్ు / ఆమ  వర్తాంచ ే చట్ా ల ప్రకారాం చటావిరుదధమ ైన్ ఏద్ెైన్వ వసుత వ  

మర్యు సేవల యొకక చెలోిాంప్  (లు) చేయడవన్నకి పిపిఐ న్ు ఉప్యోగ్ాంచరన్న 

అాంగీకర్సాత డు. న్నషేధ త లేద్వ న్నషిదధ  ఉతపతుత ల లేద్వ సేవలన్ు కొన్ుగోలు చేయడవన్నకి 

పిపిఐ ఉప్యోగ్ాంచబడదు, ఉద్వ. లాటర ీ టిక కటోన్ు, న్నషేధ ాంచిన్ లేద్వ న్నషేధ ాంచిన్ 

ప్తిరకలు, సరాపే్రకో్ ో పాలగే న్డాం, బిట్కయన్ి కొన్ుగోలు, కాల్-తిర్గ్ సేవల కోసాం 

చెలోిాంప్  మొదల ైన్వి. 

 

m) ఈఐపఎిల్    / యెస్ బ్యాంక్  మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంట్స అాంద్ ాంచిన్ సేవ, న్వణయత 

మర్యు సేవలకు సాంబాంధ ాంచి కసామరుక జర్గ్న్ ఏ విధమ నై్ న్ష్ాా న్నకి లేద్వ 



గాయాలకు, మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంట్స వదే పిపిఐన్న ఉప్యోగ్ాంచ ే సమయాంలల 

సాాంకేతిక సమసయలు మర్యు పిపిఐ వాడకాన్నకి అసమరాతకు బ్ధయత వహ ాంచదు. 

 

 

n)  పిపిఐ యొకక చెలుో బ్ట కు లలబడి, పిపఐి ప  ై ఒక (1) సాంవతిరప్  వరుస 

వయవధ లల ఎట వాంట ిలావాద్ేవీ లేన్టోయతే యసె్ బ్యాంకు/ ఈఐపఎిల్    కసామరుక 

న్ోటీసు ప్ాంప ి కారుు న్ు ఇన్వకాివ్ చసేుత ాందన్న కసామర్డ అాంగీకర్సాత డు. ఎప్పటికప్ పడు 

యెస్ బ్యాంకు/ ఈఐపఎిల్    న్నరేేశాంచిన్ట ో  ధృవీకరణ మర్యు అవసరమ ైన్ శరదధతో 

తరాాత యసె్ బ్యాంక్ ద్వారా పిపిఐ మరలా  ఆకాివేట్స చెయయబడుతుాంద్ . 

 

o)  పిపిఐ ఉప్యోగ్ాంచి చేసిన్ అన్నన లావాద్ేవీలకు యెస్ బ్యాంక్ / ఈఐపిఎల్    న్ుాండి 

SMS లేద్వ ఇమ యల్ అల రా్డ లన్ు అాందుకున్ేాందుకు  అాంగీకర్సాత డు. యెస్ బ్యాంక్ / 

ఈఐపఎిల్    న్ుాండ ి SMS లేద్వ ఇమ యల్ హెచచర్కలు ఎప్పటికప్ పడు, డెబిట్స 

మర్యు క రడిట్స లావాద్ేవీలు, బ్యల న్ి అాందుబ్ట లల లేద్వ పిపఐి లేద్వ యెస్ 

బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    ద్వారా న్నరేేశాంచిన్ ఇతర సమాచవరాం లేద్వ వివరాలన్ు కలిగ్ 

ఉాంట్య. 

p) యెస్ బ్యాంక్ / ఈఐపిఎల్   , ద్వన్న సాాంత అభీష్ాా న్ుసారాం, పపిిఐ సాంబాంధ ాంచి 

సేవలన్ు అాంద్ ాంచడవన్నకి అవసరమ ైన్ లేద్వ అవసరమయ్య వాంట ి వాటికి బ్హయ 

సరీాసు ప ర వెడైర్డ (లు) లేద్వ ఏజ ాంట్స (లు) యొకక సేవలన్ు ఉప్యోగ్ాంచుకోవచుచ . 

q) కసామర్డ ఎప్పటికప్ పడు యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    ద్వారా అపోో డ్ ద్వన్న వబె్ైిటోో   

చెయయబడే తరచుగా అడిగే ప్రశనలకు ("తరచుగా అడిగే ప్రశనలు") పరా ప్యత కలిగ్ 

ఉాండవలి. 



 

 

IV. ఉలల ంఘన  
 

a) కసామర్డ ద్వారా ఈ న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులు ఏద్ెైన్వ ఉలోాంఘన్ జర్గ్న్ప్ పడు, 

యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    ఎ విధమ ైన్ ద్వవా లేకుాండవ, డిమాాండ్ లేద్వ వివాదాం 

లేకుాండవ, పిపిఐ న్ు రదుే  చయేడవన్నకి హకుక  కలిగ్ ఉాంట ాంద్ . 

b) ఇకకడ ఉన్న న్నబాంధన్లు మర్యు షరతుల యొకక  ఉలోాంఘన్కు కసామర్డ  

పాలపడని్టోయత,ే యసె్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    కు ప్రతయక్షాంగా లేక ప్రోక్షాంగా జర్గే 

ఎట వాంట ిన్షాాం, ద్వవా, ప న్వలాీ, ధర, ఛవరీీలు లేద్వ ఖరుచల (చటాప్రమ ైన్ సలహాల 

ఫరజులతో సహా)కు యసె్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    బ్ధయతవ వహ ాంచవడన్న కసామర్డ 

అాంగీకర్సాత డు. 

 

V.  నిరీీత సమయం & రద్దు  
 

a) పిపిఐ పిరాంటిాంగ్ తేద్ ీన్ుాండ ిఒక (1) సాంవతిరాం లేద్వ పిపిఐ మీద ముద్ రాంచిన్ గ్డువ  

తేద్ ీవరకు చెలుో తుాంద్ . 

b) గ్డువ  తీర్న్ వెాంటన్ ేపిపిఐ ధాాంసాం చేసటేాందుకు కసామర్డ అాంగీకర్సాత డు. 

 

c) యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్   కు ప్ాంప్టాం లేద్వ హాలలగార ాం మర్యు అయసాకాంత సిా పి్ 

ర ాండు కట్స చేయబడి మర్యు న్వశన్ాం చేయబడి , కుడి చతేి-మయలలలన్న కతిత ర్ాంచడాం 

ద్వారా పిపఐి ధాాంసాం   అయయ్వరకు అలాాంట ిన్ోటీసు అమలు చయేబడదన్న కసామర్డ 



అరాాం చేసుకుాంట్రు.  ఖాతవద్వరుడు పిపఐి న్న న్వశన్ాం చేశాడో  లేద్ో అన్ేద్వన్నతో 

సాంబాంధాం లేకుాండవ, పపిిఐ రదుే  చేయడవన్నకి ముాందు గా  పిపిఐ  ప  ై వచేచ ఏ 

ఛవరీీలక ైన్వ బ్ధయత వహ సాత న్న్న కసామర అాంగీకర్సాత డు. 

 

d) యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    ద్వన్న సాాంత అభీష్ాా న్ుసారాం పిపిఐ న్ు రదుే  

చేయవచుచ 

 కసామర్డ యొకక ద్ వాలా లేద్వ మరణాం ప్రకటిాంచిన్ సాందరాాంలల 

 కసామర్డ న్నబాంధన్లన్ు, న్నబాంధన్లు లేద్వ ఈ "న్నబాంధన్లు మర్యు 

షరతులలో " ఉన్న ద్వన్న షరతులన్ు ఉలోాంఘ ాంచిన్ప్ పడు, 

 భ్రతద్ేశాంలల ఏవెైన్వ న్నయాంతరణ లేద్వ చటాబదేమ ైన్ అధ కారాం లేద్వ ఏ 

దరాయప్ త  సాంసా అయన్వ, న్వయయసాా న్ాం జారీ చేసిన్ ఒక  ఉతతరుా  ద్వారా 

కసామర ైప ఏద్ెైన్వ ప్ర్మితి విధ ాంచిన్ సాందరాాంలల. 

  వర్తాంచ ే చట్ా లు, న్నయమాలు మర్యు మారేదరశకాలు లేద్వ సరుకులర్డలల 

పోర గార మ్ చటావిరుదధాంగా మార్తే. 

 పోర గార మ్ రదుే  చయేబడతిే. 

 

e) యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్   , ద్వన్న సాాంత అభీష్ాా న్ుసారాం, తవతవకలికాంగా లేద్వ 

శాశాతాంగా , పిపిఐ  ప ై అధ కారాలన్ు ఉప్సాంహర్ాంచుకోవడాం  మర్యు / లేద్వ 

పిపిఐ న్ు ఏ సమయాంలలన్ెైన్వ న్ోటీసు ఇవాకుాండవ లేద్వ ఏద్ెనై్వ కారణాం 

ఇవాకుాండవన్ే రదుే  చయేడాం ప ై హకుకన్ు కలిగ్ ఉాంద్ .  తవతవకలిక ఉప్సాంహరణ 

సాందరాాంలల, పిపఐి జోడిాంచిన్ అధ కారాలన్ు యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    ద్వన్న 

సాాంత అభీష్ాా న్ుసారాం ప్ న్రన్ర్ిాంచవలిి ఉాంట ాంద్ . శాశాత ఉప్సాంహరణ 

సాందరాాంలల, యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    పపిిఐ  శాశాతాంగా రదుే  చేస ేహకుక కలిగ్ 



ఉాంద్ . ఏమ నై్ప్పటికీ, ఉప్సాంహరణ (తవతవకలిక లేద్వ శాశాత) పిపిఐ జోడిాంచిన్ అన్నన 

ప్రయోజన్వలు, అధ కారాలు మర్యు సేవలన్ు సాయాంచవలకాంగా 

ఉప్సాంహర్ాంచుకుాంట ాంద్ . పిపిఐ యొకక తవతవకలిక లేద్వ శాశాత ఉప్సాంహరణ 

సాందరాాంలల కసామర్డ,  అట వాంట ి ఉప్సాంహరణకు ముాంద్ ే పపిిఐ ప ై చెలోిాంచవలిిన్ 

అన్నన చవరీీలకు ప్ూరీత బ్ధయతవ వహ ాంచవలి, ఒకవేళ్ యసె్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    

వేరుగా పేరకకాంట ేతప్ప. 

 

f) యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    తవతవకలికాంగా లేద్వ శాశాతాంగా ఉాంట,ే అధ కారాలన్ు 

ఉప్సాంహర్ాంచుకోాండ ి లేద్వ పిపఐి న్ు రదుే  చేసేత , యయెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    

ఉతతమ ప్రయతన పరా తిప్ద్ కన్, వెాంటన్ ేకసామరుక తెలియజసేుత ాంద్ . యెస్ బ్యాంకు / 

ఈఐపఎిల్    అట వాంట ిన్ోటిఫికేషన్ అాందుకోవటాంలల ఆలసయాం లేద్వ న్ష్ాా లకు బ్ధయత 

వహ ాంచదు. 

g) ప ైన్ పేరకకన్న విధాంగా పిపిఐ రదుే  చేసిన్ తరాాత, ఖాతవలల ఏద్ెనై్వ మిగ్లి వ ాంట ే

సో ర్డి కు తిర్గ్ ప్ాంప్బడుతుాంద్ . 

 

VI. నోటిసదలు 

a) యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    కిరాంద ఇచిచన్ ఏద్ెైన్వ న్ోటీసు, న్ోటీసు లేద్వ ఇమ యల్ 

ద్వారా ప్ాంప్బడిన్ ఏద్ెనై్వ యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    వదే వ న్న ర్జిసార్డు 

ఇమ యల్ లేద్వ మ యలిాంగ్ చిరున్వమాలల  ఏడు (7) రోజులలల  కసామర్డకు 

అాంద్ న్ట ో   ప్ర్గ్ణ ాంచబడుతుాంద్ . 

 



b) యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    కిరాంద ఇచిచన్ ఏద్ెైన్వ న్ోటసీు,   న్ోటీసు లేద్వ 

ఇమ యల్ ద్వారా ప్ాంప్బడని్ ఏద్ెనై్వ యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    వదే వ న్న 

ర్జిసార్డు ఇమ యల్ లేద్వ మ యలిాంగ్ చిరున్వమాలల  ఏడు (7) రోజులలల  కసామర్డకు 

అాంద్ న్ట ో   ప్ర్గ్ణ ాంచబడుతుాంద్ . 

 
యెస్ బ్యాంక్ -  22 వ అాంతసుత లల ఉన్న తన్ కారకపరేట్స కారాయలయ చిరున్వమా, 

ఇాండియా బుల్ి  

ఫ ైన్వని్నయల్ స ాంటర్డ, సనే్వప్తి బ్ప్ట్స మారే్డ, ఎలిిన్్రన్ (W ), ముాంబ్ై - 400013  

 
ఈఐపఎిల్    - ర్జిసార్డు ఆఫరస్ 2 వ ఫ్ోో ర్డ, రాధవకృషణ  హవ స్, మజివాడ ేవిలేజ్ రోడుు ,  

మజివాడే, థవన్ే(ప్డమర)- 400 601. 

 

 

c) కసామర్డ న్ుాండ ి ఏద్ెనై్వ న్ోటసీు లేద్వ కమయయన్నకేషన్ యసె్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    

బ్ైాండ్ అయయ ఉాండదు, అద్   వరా తప్ూరాకాంలల మర్యు  ర్జిసార్డు పో సుా  ద్వారా, రసరదు 

కారుు  ద్వారా యసె్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    అన్ుమతి ఇసేత  తప్ప.  

 

VII. చారీీలు  
 

a) చవరీీలు కలిగ్ ఉాంట్య: 

 

 పిపిఐ కోసాం  యసె్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    సాంబాంధ ాంచిన్  ఏద్ెనై్వ రుసుము, 

భరీత, ప్ న్రుదధరణ, న్నరాహణ మర్యు ఇతర రుసుములు. 



 

 న్నరే్షా  రకాల లావాద్ేవీలప ై సరీాస్ ఛవరీీలు. ఆ చవరీీలు ఎలా ల కక 

వేయబడతవయో ఎప్పటికప్ పడు యసె్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    ద్వారా 

అలాాంటి ఛవరీీలు న్ోటిఫ  ైచెయయబడతవయ. 

 

b)  చవరీీలు తిర్గ్ చెలోిాంచలేన్నవి, మారచ లేన్నవి మర్యు కేట్యాంచలేన్నవి. 

 

c) అన్నన చవరీీలు, మాన్నఫ సా్ ద్ోషాం లేన్ప్ పడు, న్నశచయమయన్వి మర్యు కసామర్డ 

ప ైన్ తుద్  మర్యు కట ా బడ ివ ాంట్య. 

 

d) అన్నన చటాప్రమ ైన్ ప్న్ునలు, వసుత వ లు మర్యు సవేా ప్న్ున, అన్నన ఇతర 

ఇమోపసులో ,డూయటీలు (ఎట వాంట ి వవివరణఅయన్వ) మర్యు ప్న్ునలు, పపిిఐ 

సాంబాంధ ాంచి లేద్వ ప్రభుతాాం చ ేవిధ ాంచబడిన్ చవరీీలన్ు కసామర్డ భర్సాత రు. 

e) పిపిఐ కు సాంబాంధ ాంచిన్ అన్నన చవరీీలు ఎప్పటికప్ పడు విధ ాంచిన్ విధాంగా ఖాతవ 

న్ుాండి డెబిట్స చయెయబడతవయ. పిపఐి ఉప్యోగ్ాంచడాం ద్వారా ఛవరీ్డ అయ్యాంతవరకు 

కసామర్డ చెలోిాంచవలిిన్ బ్ధయత వహ సాత రు. 

 

 

VIII. నగద్ద విత్డా్ ా వల్ 

న్నయాంతరణ మారేదరశకాల ప్రకారాం, పపిిఐ న్ుాండి న్గ్దు వితవు ి వల్ కు అన్ుమతి లేదు. 



 

IX . కోలపోయిన, ద ంగిలంచబడని లేదా ద్దరివనియోగం చెయాబడిన పపిిఐ  

a) పిపిఐ పో యన్వ లేద్వ ద్ ాంగ్లిాంచబడిన్వ, కసామర్డ కేర్డ కేాంద్వర న్నకి అట వాంట ి న్ష్ాా న్నన 

లేద్వ ద్ ాంగ్తన్వన్నన వెాంటన్ే న్నవదే్ ాంచవలి మర్యు పపిిఐ యొకక  సస పని్న్ కోసాం 

వెాంటన్ ేఅభయరాన్ చయేాయలి. 

 

b) పిపిఐ న్ు కోలలపయన్ట ో , ద్ ాంగ్లిాంచిన్ట ో  లేద్వ ద్బెాతిన్నట ో  న్నవదే్ ాంచిన్ తరాాత, 

అట వాంట ి పిపిఐ మళ్ళు ఉప్యోగ్ాంచరాదు అన్న కసామర్డ అాంగీకర్సాత రు. 

 

c) పిపిఐ యొకక భదరతకు కసామర్డ బ్ధయత వహ సాత డు మర్యు పిపిఐ దుర్ాన్నయోగ్ాం 

చేయబడలేదన్న న్నరాధ ర్ాంచడవన్నకి అన్నన చరయలు తీసుకోవాలి. ఖాతవద్వరు న్నరోక్షయాం లేద్వ 

తిరసకర్ాంచడాం లేద్వ ప నై్ సూచిాంచిన్ విధాంగా చరయలు తీసుకోవడాంలల విఫలమయన్వ, 

పిపిఐ యొకక న్ష్ాా న్నన, ద్ ాంగ్తన్ాం లేద్వ విధాాంసాం సాందరాాంలల, యెస్ బ్యాంకు / 

ఈఐపఎిల్    అట వాంట ిపిపఐిన్ు  రదుే  చయేడవన్నకి ఏక ైక హకుకన్ు కలిగ్ ఉాంట ాంద్ . 

 

d) పిపిఐ ప ై ఏ అన్ధ కార్క లావాద్ేవీల కోసాం కసామర ైప ఎలాాంట ి బ్ధయత ఉాండదు, 

అట వాంట ి పిపిఐ  కసామరేచ కోలలపయన్ట ో , ద్ ాంగ్లిాంచబడిన్ లేద్వ ద్ెబాతిన్నట ో  

న్నవేద్ ాంచబడిన్ తరువాత. పిపిఐ ప ై లాభాంచబడిన్ మొతతాం బ్ధయతలు, కసామర్డ ద్వారా 

న్నవేద్ ాంచబడిన్ తరువాత యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    భర్సుత ాంద్ . అయతే, పిపఐి ప  ై

న్నవేదన్ సమయాంలల మర్యు / లేద్వ లావాద్ేవీల సమయాంతో సాంబాంధాం ఉన్న 

ఏవెనై్వ వివాద్వన్నకి సాంబాంధ ాంచి, పిపఐి న్ు కోలలపయన్ట ో , ద్ ాంగ్లిాంచబడని్  లేద్వ 



దుర్ాన్నయోగ్ాం చేయబడిన్ తరువాత, యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్   ుు యెుకక 

న్నరణయాల కు  తుద్  మర్యు కసామర్డ కట ా బడ ిఉాండవలి . 

 

XI . బాధాతల మినహాయింపు 

 

ప ైన్ పేరకకన్న ప్క్షాన్ ప్క్షపాతాం లేకుాండవ, యసె్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    న్ేరుగా లేద్వ 

ప్రోక్షాంగా బయటప్డని్ న్ష్ాా న్నకి లేద్వ న్ష్ాా న్నకి సాంబాంధ ాంచి కసామర్డ కు లేద్వ ఏద్ెైన్వ 

మయడవ ప్క్షాన్నకి బ్ధయత వహ ాంచదు: 

 

a) పిపిఐ ద్వారా కొన్ుగోలు చయెయబడని్  ఏద్ెైన్వ వసుత వ  లేద్వ సేవల సరఫరా లలప్ాం 

b) న్వణయత, విలువ అభయప్తరాం, డెలివరీ ఆలసయాం, డెలివరీ కాకపో వటాం, ఏ వసుత వ ల 

లేద్వ సేవలకు సాంబాంధ ాంచిన్ రసరదుకు సాంబాంధ ాంచి ప్లు వివాద్వలు; 

c) పిపిఐ  గౌరవిాంచట్న్నకి లేద్వ అాంగీకర్ాంచడవన్నకి ఏ వయకిత అయన్వ తిరసకర్ాంచడాం 

d) ఏద్ెనై్వ కారణాం కోసాం కావలసని్ రీతిలల పపిిఐ ప్న్నచేయకపో త;ే 

e) కాంప్ూయటర్డ టెర్ిన్ల్ ప్న్నచెయయకపో వడాం;  

f) ఏద్ెనై్వ ఫో ర్డి మేజర్డ ఈవెాంట్సి; 

g) పిపిఐ మయడవ ప్క్షాన్నకి బద్ లీ. 

h)  కసామర్డ ద్వారా పిపఐి యొకక రదుే ; 

i) యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    ద్వారా పపిిఐ యొకక ప్ న్ఃప్ాంపిణ ీకారణాంగా కసామర్డ 

కారణాంగా ఏద్ెైన్వ న్షాాం  

j) కసామర్డ న్ుాండి ఈ విషయాంలల సూచన్లన్ు అాందుకున్నప్ పడు పపిిఐ  కు 

కేట్యాంచిన్ మొతవత న్నకి మధయ ఏద్ెనై్వ వయతవయసాం. 



k) కసామర్డ యొకక అభయరాన్ప ై పిపఐి ప ై  జర్గ్న్ ర్వరిల్. 

l) కారోపరేట్స యొకక అభయరాన్ప ై పిపిఐ ప  ై జర్గ్న్ లలడ్/ ర్లలడ్ ర్వరిల్. 

 

 

XI.  వివ్ాదాసోద్ టాా నాాక్షన్సా 
 

 

a) చెలోిాంప్  కోసాం యసె్ బ్యాంక్ అాందుకున్న ఏద్ెనై్వ ఛవరీ్డ లేద్వ లావాద్వేీ సిో ప్ లేద్వ ఇతర 

చెలోిాంప్  ర్కిాసిషణ్, అట వాంట ి ఛవరీ్డ యొకక న్నశచయాతిక రుజువ గా ఉాంట ాంద్ , 

పిపిఐ కోలలపతే, ద్ ాంగ్లిాంచబడని్ లేద్వ మోసప్ూర్తాంగా దుర్ాన్నయోగ్ాం గ్ుర్ాంచి  

కసామర్డ రుజువ  చయేకపో తే. 

 
b) వాద్వసపద లావాద్వేీ తేద్ీ న్ుాండి ప్ద్ హేన్ు (15) రోజులలో ప్ , యెస్ బ్యాంకు / 

ఈఐపఎిల్    న్నరాహ ాంచే కసామర్డ కేర్డ స ాంటరోత  పిపిఐ సాంబాంధ ాంచి అన్నన వివాద్వసపద 

లావాద్వేీలు అవసరమవ తవయ. వివాద్వసపద లావాద్వేీ తదే్ీ న్ుాండ ి 15 రోజులు 

తరాాత ఏ అభయరాన్ెనై్వ యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    ఆమోద్ ాంచబడదన్న కసామర్డ 

అాంగీకర్సాత డు. 

XII. వసదు వులు మరియు సేవల నాణాత 
 

ఏ వసుత వ ల కొన్ుగోలు లేద్వ సేవలన్ు కొన్ుగోలు చేసని్ ఏ మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంటోత  అయన్వ 

ఏద్ెనై్వ ఫిరాయదు లకసామరేచ మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంటోత  న్ేరుగా ప్ర్షకర్ాంచబడవలి.  



 

XIII.  డిస్ లోజర్డా 
a) కసామర్డ పిపఐి యొకక వాడకాం ఇతర బ్యాంకులు లేద్వ ఆర్ధక లేద్వ చటాబదధమ ైన్ లేద్వ 

న్నయాంతరణ అధ కారులకు తన్కు సాంబాంధ ాంచిన్ సమాచవరాన్నన ప్ాంచుకోవడవన్నకి 

కసామర్డ సమితిసాత రు.  ఏద్ెైన్వ ఆర్ధక దుర్ాన్నయోగ్ాం / మోసాం / చటాప్రమ ైన్ 

కేసులలల ఆర్ాఐ, ఏద్ెనై్వ ర గ్ుయలేటరీ అధ కారాం, ప్రభుతాాం భ్రతద్ేశాం లేద్వ కోరా్డ 

అట వాంట ిసమాచవరాం బహ రేతాం యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    న్నరేేశసుత ాంద్ . 

 
b) ఏ బ్యాంకులు లేద్వ ఆరా్క లేద్వ చటాప్రమ ైన్ లేద్వ న్నయాంతరణ అధ కారులకు, ఏద్ెైన్వ 

కసామర్డ ద్ోషప్ూర్త మర్యు / లేద్వ ఏద్ెనై్వ ఆరా్క దుర్ాన్నయోగ్ాం / మోసాం / 

చటాప్రమ నై్ కేసుల విషయాంలల మాతరమ ేపిపఐి విన్నయోగ్ాం గ్ుర్ాంచి యెస్ బ్యాంక్ / 

ఈఐపఎిల్    న్నవేద్ ాంచవచచన్న కసామర్డ గ్రహ ాంచి అాంగీకర్సాత డు ఆర్ాఐ, ఏ ర గ్ుయలేటరీ 

అథవర్టీ, భ్రత ప్రభుతాాం లేద్వ కోరా్డ ఆద్ేశాం సమాచవరాం బహ రేతాం గ్ుర్ాంచి యసె్ 

బ్యాంక్ / ఈఐపఎిల్    న్నరేేశసుత ాంద్ . యెస్ బ్యాంక్ / ఈఐపిఎల్    అట వాంట ి

బ్యాంకుల వివరాలన్ు లేద్వ ఆరా్క లేద్వ చటాప్రమ ైన్ లేద్వ న్నయాంతరణ అధ కారులన్ు 

కసామరుక తెలియజయేడవన్నకి బ్ధయత వహ ాంచదు, ఆర్ాఐ, ఏ ర గ్ుయలేటరీ అధ కారాం, 

భ్రత ప్రభుతాాం లేద్వ కోరా్డ ప్రభుతాాం ఈఐపఎిల్    న్న బహ రేతాం చయేడవన్నకి పేరకకన్న 

ఆరా్క సాంసా పేరు. 

 

 
c) ఖాతవద్వరుడు యెస్ బ్యాంక్ / ఈఐపఎిల్    మర్యు ద్వన్న ఏజ ాంటోకు యెస్ బ్యాంక్ / 

ఈఐపఎిల్    యొకక గ్యర ప్  కాంప నీలు లేద్వ అన్ుబాంధ సాంసాలతో కసామర్డ యొకక 



వివరాలన్ు మర్యు చలోెిాంప్  చరత్రకు సాంబాంధ ాంచిన్ అన్నన సమాచవరాన్నన మార్పడ ి

చేసుకోవడవన్నకి, భ్గ్సాామయాం చయేడవన్నకి లేద్వ భ్గ్సాామికి అన్ుమతిసాత డు, ఏద్ెైన్వ 

ఆరా్క దుర్ాన్నయోగ్ాం / మోసాం / ఆర్ాఐ, ఏ ర గ్ుయలేటరీ అథవర్టీ, భ్రత ప్రభుతాాం 

లేద్వ కోరా్డ యెస్ బ్యాంక్ / ఈఐపిఎల్   ఆ సమాచవరాన్నన వలోెడిాంచమన్న న్నరేేశసుత ాంద్ . 

 

XIV. పరిపాలన చటటం మరియు అధికార పరిధ ి  
 ఈ న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులకు సాంబాంధ ాంచి ఉతపన్నమయయ్ అన్నన వివాద్వలు భ్రత్ 

చట్ా లకు అన్ుగ్ుణాంగా ప్రయవేక్షసిాత య మర్యు ముాంబయ కోరుా ల యొకక ప్రతయేక అధ కార 

ప్ర్ధ కి లలబడి ఉాంట్య. 

 

XV.  ఈ నిబంధనలనద మరియు షరతుల మయరపో 
  

a) పిపిఐ  ప ై ఇచిచన్ ఈ షరతులు మర్యు షరతులు, ఫరచరుో  మర్యు ప్రయోజన్వలు, 

మారచట్న్నకి యసె్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    ఏక కై హకుక కలిగ్వ ాంట ాంద్ .  

 
b) యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్     న్నరణయాంచిన్ విధాంగా ఏ ఇతర ప్దధతిలలన్ెైన్వ 

సవర్ాంచిన్ న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులన్ు ఈఐపఎిల్    తెలియచసేుత ాంద్ .  

 

c) ఈ న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులన్ు సమీక్షిాంచ ేబ్ధయత కసామర్డ బ్ధయత వహ సాత డు, 

ద్వన్నతో పాట గా వబె్ స ైటోో  పో సా్ చేయబడిన్ సవరణలు మర్యు సవర్ాంచిన్ 

న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులన్ు అాంగీకర్ాంచడాం ద్వారా  పపిిఐ ఉప్యోగ్ాంచవలిి 

వ ాంట ాంద్ . 



 

XVI. క్సటమర్డ గీీవ్ెన్సా రిటరాషల్ 

 

a) పిపిఐ మర్యు / లేద్వ ఈ న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులతో సాంబాంధ ాంచి ఏద్ెైన్వ 

వివాదాం లేద్వ ఫిరాయదు సాందరాాంలల, కసామర్డ కేర్డ 1860 210 9999 వదే కసామర్డ 

కేర్డ స ాంటర్డ న్ాంబరున సాంప్రద్ ాంచవచుచ, అప్ పడు 1800 3000 1113 కు 

చేరుకోవచుచ. assist-IN@edenred.com అప్ పడు అాందుబ్ట లల ఉాండకపో త ే

edenred.support@yesbank.in మర్న్నన వివరాలు www.edenred.co.in / 

www.yesbank.in లల కన్ుగకన్వచుచ. 

 

b) పిపిఐ మర్యు / లేద్వ ఈ న్నబాంధన్లు మర్యు షరతులతో సాంబాంధ ాంచి వివాదాం 

లేద్వ ఉప్దరవము ఉాంట ేయసె్ బ్యాంక్ / ఈఐపిఎల్    కసామర్డ కేర్డ స ాంటర్డ ద్వారా 

సర్గాే  ప్రసాంగ్ాంచబడదు లేద్వ ప్రష్కర్ాంచబడదు, కసామర్డ న్ోడల్ ఆఫరసరున 

సాంప్రద్ ాంచవచుచ, ద్ీన్న యొకక వివరాలు యసె్ బ్యాంక్ / ఈఐపఎిల్    వెబ్ైిటోో  

కన్ుగకన్బడిాంద్  . 

 

c) యెస్ బ్యాంకు  / ఈఐపిఎల్    కసామర్డ ద్వారా ప ాంచబడని్ అన్నన ఫిరాయదులు, 

వివాద్వలు లేద్వ ఉప్దరవము ప్ర్షకర్ాంచబడుతుాంద్  మర్యు / లేద్వ సమయ 

ప్ర్ధ లల న్నరణయాంచబడతవయ. 

 

d) కసామర్డ ఎప్ పడెనై్వ బ్యాంకిాంగ్ అమాడెిెన్ ర డేరసాిల్  కోసాం చేరుకోవచుచ. బ్యాంకిాంగ్ 

అమాడెిెన్ జాబితవ భ్రతద్ేశాం ర్జర్డా బ్యాంక్ వెబ్ైిట్స www.rbi.org.in యొకక 

వెబ్ైిట్స లల అాందుబ్ట లల ఉాంద్ . 
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మీల్ కారప్   

 ఈ విభ్గ్ాం ఈఐపఎిల్    / యెస్ బ్యాంక్ జారీ చేసని్ మీల్ కార్డు (ల) కి మాతరమ ేవర్తాంచ ే

న్నబాంధన్లు మర్యు  షరతులన్ు సూచిసుత ాంద్ . 

 

ఎ. నిరవచనం  

 

ఈ విభ్గ్ాం "మీల్ కారుు " యొకక ప్రయోజన్ాం కోసాం, టిక ట ీర సాా ర ాంట్స ® మీట్స కార్డు అన్గా 

యెస్ బ్యాంక్ మర్యు ఈఐపఎిల్    ల మధయ సహ-బర్ ాండిాంగ్ సాంబాంధము కిరాంద 

ఇవాబడిన్ద్ , ఇద్  ఆహారాం మర్యు మదయాం కాన్న పానీయాలన్ు మాతరమ ే కొన్ుగోలు 

చేయడవన్నకి ఉప్యోగ్ాంచవచుచ. 

 

బి. మీల్ కార్్డ యొక్క  సూచనలు 

 

 మీల్  కారుు ు మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంట్స (లు) లల ఆహారము మర్యు మదయపాన్యత్ర 

కొన్ుగోలుకు మాతరమే ఉప్యోగ్ాంచుకోవచుచ. 

 

 మీల్ కార్డు ఏ ప్ర్సిాతులలలన్ెనై్వ, న్గ్దుకు మార్పడి చేయబడదు లేద్వ మరకక 

పరరప యడ్ చెలోిాంప్  సాధన్ాంతో సహా ఇతర వసుత వ లు & సవేల కొన్ుగోలుకు 

ఉప్యోగ్ాంచకూడదు 

 



 మీల్ కార్డు రీలలడ్ చెయయట్న్నకి అన్ుమతి వ ాంద్   

 

  ఎటఎిాం వదే న్గ్దు ఉప్సాంహరణకు లేద్వ ఏద్ెైన్వ ఇతర కారయకలాపాలకు మీల్ కార్డు 

ఉప్యోగ్ాంచరాదు 

 

స.ి  మీల్ కారుు  యొకక అాంగీకారాం మర్యు వాడకాం 
 1.  కేవెైస ి ఫారాిలిటీలు ప్ూరతయన్ తరాాత కసామర్డ ఎప్పటికప్ పడు న్నబాంధన్ల 
ప్రకారాం సూచిాంచిన్ట ో  గ్ర్షా ప్ర్మితిక ిమీల్ కారుు ు ఉప్యోగ్ాంచగ్లుగ్ుతవరు. 
 

 a_ప్రసుత తాం, కేవెైస ి ఫారాిలిటీలు మర్యు గ్ర్షా ప్ర్మితి కిాంద్  విధాంగా సూచిాంచబడిాంద్ : 
 

ఏ. 10,000 / - కసామర్డ కనీస వివరాలు అాంగీకర్ాంచడాం ద్వారా: 
 

  కనీస వివరాలు ఒక సమయ పిన్ (ఓటీపి  ) తో ధృవీకర్ాంచబడిన్ మొబ్ైల్ 

న్ాంబరు మర్యు పిఎాంఎల్ రూల్ి 2005 లలన్న న్నయమాం 2 (డి) కిరాంద 

న్నరాచిాంచిన్ 'అధ కార్కాంగా చెలుో బ్ట  అయ్య డవకుయమ ాంట్స' యొకక ప్రతేయక 

గ్ుర్తాంప్  సాంఖయ, 

  ఏ న్ెలలలన్ూ అలాాంటి భోజన్ కారుు లలల లలడ్ చేయబడిన్ మొతతాం రు 

.10,000 / - లన్ు మిాంచకూడదు మర్యు ఆర్ాక సాంవతిరాన్నకి లలబడి 

మొతతాం మొతతాం Rs.1,00,000 / - మిాంచకూడదు. 

 అట వాంటి భోజన్ కారుు లలల ఎప్ పడెైన్వ చెప్ పకోదగ్న్ మొతవత న్నన రూ .10,000 

/ - మిాంచకూడదు. 



 ఏద్ెైన్వ న్ెలలల ఇట వాంటి భోజన్ కారుు ల న్ుాండి చెలోిాంచబడిన్ మొతతాం రుసుము 

రూ. 10,000 / - మిాంచకూడదు. 

 ఈ రకమ ైన్ వాటి కిాంద జారీ చేసిన్ మీల్ కారుు లు  12 న్ెలల వయవధ లల మీల్  

కారుు ల జార ీతేద్ీ న్ుాండి కేవెైసి  కాంప లో ాంట్స మీల్ కారుు లకి మారచబడతవయ. అలా 

చేయకపో తే, అలాాంటి మీల్  కారుు లలో  ఎట వాంటి తదుప్ర్ రీలలడ్ 

అన్ుమతిాంచబడదు. అయతే, కసామరుక మీల్  కార్డడులల అాందుబ్ట లల 

ఉన్న బ్యల న్ుిు ఉప్యోగ్ాంచడవన్నకి అన్ుమతిాంచబడవలి. 

 

బి)  రూ. 1,00,000 / - కసామర్డ యొకక కేవెైస ి ప్ూరతయన్ తరాాత: 
 

 

 భ్రతద్ేశ ర్జర్డా బ్యాంక్ మర్యు / లేద్వ భ్రత ప్రభుతాాం లేద్వ / లేద్వ ఆరా్క 

మాంతిరతా శాఖ, ఎలకాాా న్నక్ి అాండ్ ఇన్ిరేిషన్ టకెానలజీ మాంతిరతాశాఖ లేద్వ ప్రభుతా 

సూచన్ల ప్రకారాం ప్న్నచేసుత న్న ఇతర సమరా మాంతిరతా శాఖ ద్వారా ఏరపడిన్ ఇతర 

సమరా అధ కారాం, ఎప్పటికప్ పడు కేవెైసి అవసరాలు జారీ చెయయబడతవయ. 

 

 కేవెైస ి  ఫారాిలిటీలన్ు ప్ూర్త చేసిన్ తరువాత, భోజన్ కారుు లప  ైఅతయధ కమ ైన్ మొతతాం 

ఏ సమయాంలలన్ెైన్వ రూ .1,00,000 / - మిాంచకూడదు. 

  

2.  ఈఐపఎిల్    / యెస్ బ్యాంక్ మరచాంట్స ఎసాా బోిష ి ాంట్స ద్వారా కసామరుక సేవలన్ు 
అాంద్ సుత న్న లేద్వ ప్ాంపణిీ చేసిన్ ఆహార న్వణయత మర్యు మదయపాన్ పానీయాల న్వణయతకు బ్ధయత 
వహ ాంచదు. 



 
3.  వయకితగ్త ప్రయోజన్వల కోసాం మాతరమ ేమీల్  కార్డు ఉప్యోగ్ాంచబడుతుాంద్ . కొన్నన మరచాంట్స 
ఎసాా బోిష ిాంటోలల ఛవరీీలు చోట  చేసుకుాంట,ే అట వాంట ిమరచాంట్స ఎసాా బోిష ి ాంట్సి ద్వారా కొన్నన 
అదన్ప్  సేవలు లేద్వ ఇతర సౌకరాయలన్ు ఉప్యోగ్ాంచుకోవడాం కోసాం వెయయబద్ న్ ఛవరులో . 
 

4.   విఫలమ ైన్, తిరసకర్ాంచిన్, తిరసకర్ాంచిన్ లేద్వ రదుే  చేయబడని్ అన్నన తిర్గ్ చెలోిాంప్ లన్ు 
కసామర్డ ఇతర పిపిఐ లన్ు ఉప్యోగ్ాంచి చేసిన్ లావాద్వేీలు మీల్ కారోలో జమ చేయబడవన్న కసామర్డ 
అాంగీకర్ాంచవరు 
5.   కారపరేట్స కోర్న్ అభయరాన్ ప్రకారాం మీల్ కారుు న్ు తిర్గ్ లలడ్ చేయవచచన్న కసామర్డ తద్వారా 
గ్రహ ాంచి అాంగీకర్సుత న్వనరు. 
 

సి. చారీీల యొక్క షెడయాల్  

 

 

చారీి వివరాలు 

 

మొతుం(రూపాయలప) 

కారుు  జారీ  మీల్ కారుు  కి రు.100 చకప్ పన్ 

కార్డు న్వన్ టర్ న్విక్షన్            ** నెలకు రూ .30 

కారుు  రయాకాివషేన్  మీల్ కారుు  కి రు.10 చకప్ పన్ 

ర్జిసేా షిన్ కోడ్ తిర్గ్ ప ాందుట  ర్క ాసా్ కి 50 చకప్ పన్  

చవరీ్డ సిో ప్ మరలా ఇవాట్న్నకి  ర్క ాసా్ కి 200 చకప్ పన్  



వార్షిక నిరవహణ ఛార్్జ 

వార్షిక నిరవహణ ఛార్్జ - రూ. 

సంవత్సర్ానికి 100 / per భోజనం కారడు  

Sms సేవ ఛార్్జ 

తెైమైాసికాంలల ఎస్ఎమ్ సేవ వసూలు రూ 

.15 

 

 

గ్మన్నక: ప ై ఛవరీీలు అన్నన ప్న్ునరహ తమ నై్వి. వర్తాంచ ే అన్నన ప్న్ునలు ప నై్ పేరకకన్న చవరీీలకు 

అదన్ాంగా విధ ాంచబడతవయ. 

** ఈ రడసుము నిరంత్ర వయవధిలో 90 ర్ోజులు కారడు ప ై లావాదవేీకి ఛార్జ్ చేయబడదు 

 

గిఫ్టట  కార్్డ  

ఈ విభ్గ్ాం ఈఐపఎిల్    / యెస్ బ్యాంక్ జారీ చేసిన్ గ్ఫా్ట కార్డు (ల) కి మాతరమ ేవర్తాంచే న్నబాంధన్లు 

మర్యు  షరతులన్ు సూచిసుత ాంద్ . 

 

 

ఎ. నిరవచనం  

 

ఈ విభ్గ్ాం "గ్ఫా్ట కారుు " యొకక ప్రయోజన్ాం కోసాం, టిక ట ీకాాంపిోమ ాంట్సి  ® గ్ఫా్ట కార్డు అన్గా 

యెస్ బ్యాంక్ మర్యు ఈఐపఎిల్    ల మధయ సహ-బర్ ాండిాంగ్ సాంబాంధము కిరాంద 

ఇవాబడిన్ద్ , ఇద్  వసుత వ లు మర్యు సేవలు కొన్ుగోలు చయేడవన్నకి ఉప్యోగ్ాంచవచుచ. 



 

 

బి. గిఫ్టట   కార్్డ యొక్క  సూచనలు 

 

 గ్ఫా్ట కార్డు ఏ ప్ర్సిాతులలలన్ెైన్వ, న్గ్దుకు మార్పడి చయేబడదు 

 గ్ఫా్ట కార్డు రీలలడ్ చెయయట్న్నకి అన్ుమతి లేదు 

  ఎటఎిాం వదే న్గ్దు ఉప్సాంహరణకు లేద్వ ఏద్ెైన్వ ఇతర కారయకలాపాలకు గ్ఫా్ట కార్డు 

ఉప్యోగ్ాంచరాదు 

 

సి.  గిఫ్టట  కారప్  యొక్క అంగీకారం మరియు వ్ాడక్ం 
 

1. గ్ఫా్ట కార్డు లల లలడ్ చయెయగ్లిగే గ్ర్షా మొతత ాం రూ. 10,000/- కు మిాంచకూడదు. 

 

2.  ఈఐపిఎల్    / యెస్ బ్యాంకు మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంట్స ద్వారా కసామరుక అాంద్ ాంచిన్ 

వసుత వ ల న్వణయత మర్యు సేవలకు సాంబాంధ ాంచి బ్ధయత వహ ాంచబడదు. 

 

3. వయకితగ్త ప్రయోజన్వల/అఫరషయల్  కోసాం మాతరమే గ్ఫా్ట కార్డు ఉప్యోగ్ాంచబడుతుాంద్ . కొన్నన 

మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంటోలల ఛవరీీలు చోట  చసేుకుాంట,ే అట వాంట ి మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంట్సి 

ద్వారా కొన్నన అదన్ప్  సవేలు లేద్వ ఇతర సౌకరాయలన్ు ఉప్యోగ్ాంచుకోవడాం కోసాం 

వెయయబడిన్ ఛవరుల ో. 

 



4. విఫలమ ైన్, తిరసకర్ాంచిన్, తిరసకర్ాంచిన్ లేద్వ రదుే  చయేబడిన్ అన్నన తిర్గ్ చెలోిాంప్ లన్ు 

కసామర్డ ఇతర పిపిఐ లన్ు ఉప్యోగ్ాంచి చేసని్ లావాద్వేీలు గ్ఫా్ట కారోలో జమ చేయబడవన్న 

కసామర్డ అాంగీకర్ాంచవరు 

 

సి. చారీీల యొక్క షెడయాల్  

చవర్ీ వివరాలు మొతతాం(రూపాయలల) 

కారుు  జారీ  మీల్ కారుు  కి రు.100 చకప్ పన్ 

కార్డు న్వన్ టర్ న్విక్షన్   తెైమైాసికాంగా న్లెకి 15 రూపాయలు  

కారుు  రయాకాివషేన్  మీల్ కారుు  కి రు.10 చకప్ పన్ 

ర్జిసేా షిన్ కోడ్ తిర్గ్ ప ాందుట  ర్క ాసా్ కి 50 చకప్ పన్  

చవరీ్డ సిో ప్ మరలా ఇవాట్న్నకి  ర్క ాసా్ కి 200 చకప్ పన్  

 

 

 

* టిక ట్స కాాంపిోమ ాంట్సి మాయక్ి గ్ఫా్ట కార్డు ప ై కార్డు యాకిావేషన్ చవరీీలు వయెయబడవ  

 

గ్మన్నక: ప ై ఛవరీీలు అన్నన ప్న్ునరహ తమ నై్వి. వర్తాంచ ే అన్నన ప్న్ునలు ప నై్ పేరకకన్న చవరీీలకు 

అదన్ాంగా విధ ాంచబడతవయ. 



డి.  టికెట్ కాంపిలమ ంట్ా పరామియం గిఫ్టట  కార్్డ కైె పాత్డయాక్ నిబంధనలు 

 

నిరవచనములు: 

 ఈ విభ్గ్ాం "పరరమియాం గ్ఫా్ట కారుు " ఉప్ స క్షన్ (ఈ) యొకక ప్రయోజన్ాం కోసాం, టిక ట ీ

కాాంపిోమ ాంట్సి  ® మీట్స కార్డు అన్గా యెస్ బ్యాంక్ మర్యు ఈఐపిఎల్    ల మధయ 

సహ-బర్ ాండిాంగ్ సాంబాంధము కిరాంద ఇవాబడని్ద్ , ఇద్  వసుత వ లు మర్యు సేవలు 

కొన్ుగోలు చయేడవన్నకి ఉప్యోగ్ాంచవచుచ. 

 

 "బ్న్నఫిట్స" అన్గా కసామరుక అాంద్ ాంచబడిన్ లావాద్ేవీ విలువలల కొాంత శాతాంగా 

ఉాంట ాంద్ , ఈ న్నబాంధన్ల ప్రకారాం, ఇకకడ పేరకకన్న విధాంగా న్నబాంధన్లు మర్యు 

షరతులకు అన్ుగ్ుణాంగా. 

 

 ఈ ఉప్ స క్షన్ (ఈ) యొకక ప్రయోజన్ాం కోసాం, అవ టెో ట్సఈడెన్ ర డ్ తో అన్ుబాంధాం 

వ న్వన టిక ట్స కాాంపిోమ ాంట్సి పరరమియాం ® బ్న్నఫటి్స ఔటెో ట, ఈ పరరమియాం అవ టెో ట్స లలల 

గ్ఫా్ట కార్డు ఉప్యోగ్ాంచిన్టోయతే,  ఈఐపఎిల్    బ్న్నఫటి్స లు అాంద్ సుత ాంద్ .  ఈఐపఎిల్    

అన్ుబాంధ డెైర కారీలల ఒక ప్రతేయక లిసిాాంగాే  కూడవ ఈ అవ టెో టో న్ు వబె్ స టై్స లల 

జాబితవగా ఉాంచబడవు య. 

 

బెనిఫిట్ ప ందయంద్దక్ు షరతులు: 

 



 బ్న్నఫిట్స  పరరమియాం గ్ఫా్ట కారోలో మాతరమ ే లభసుత ాంద్ . ఔటెో ట్స (ల) లల మాతరమ ే వార్ 
పరరమియమ్ గ్ఫా్ట కారుు  ద్వారా లావాద్ేవీల ద్వారా విన్నయోగ్ద్వరులకు బ్న్నఫిట్స 
ఇవాబడుతుాంద్ . 

 
 మాసారాకరుు ు ఆమోద్ ాంచే అన్నన మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంటోలల పరరమియాం గ్ఫా్ట కారుు  

ఆమోద్ ాంచబడుతుాంద్ , అయత ే ఈ లావాద్ేవీ అవ టెో టోో  లావాద్వేీ జరుగ్ుతుాంటేన్ ే
బ్న్నఫిట్స అాంద్ ాంచబడుతుాంద్  మర్యు ఈఐపిఎల్    ద్వారా అవసరమ ైన్ మొతతాం 
సమాచవరాం ఆ అవ టెో ట్స అాంద్ ాంచిాంద్ . ఔటెో ట్సి కోసాం అన్ుబాంధ డెైర కారీలల భ్గ్మ ైన్ ఏ 
మరచాంట్స ఎసాా బోిష ిాంట్స అయన్వ వార్ ప్ూర్త వివరాలన్ు అాంద్ ాంచకపో తే, కసామరుక 
బ్న్నఫిట న అాంద్ ాంచడవన్నకి ఈఐపిఎల్    బ్ధయత వహ ాంచదు. 

 
 కసామర్డ  అవ టెో ట్స లల చేసని్  ప్ూర్త లావాద్ేవీ విలువకు బిలుో  ఇవాబడుతుాంద్ . 

బ్న్నఫిట్స ఈఐపఎిల్    ద్వారా లావాద్వేీ యొకక స టలి ిాంట్స (సాధవరణాంగా 2-3 
బిజిన్ెస్ డసే్ లలప్ ) ప్ూరతయన్ తరువాత పరా స స్ చయేబడుతుాంద్ . లావాద్ేవీ యొకక 
స టిల ిాంట్స కాలాం అవ టెో ట్స న్ుాండి అవ టెో ట్స కు మారుతూ ఉాండవచుచ. 

 పరరమియాం గ్ఫా్ట కారుు కు వేరకక ప్రతయేకమ ైన్ రుణ ఎాంటీర పో సా్ చయేబడదన్న ఇద్  సపషాాంగా 
తెలియజేసుత ాంద్ . కసామర్డ విన్నయోగ్ాం కోసాం అాందుబ్ట లల ఉన్న ఖాతవ బ్యల న్ో్ో 
బ్న్నఫిట్స మొతతాం  చేరచబడుతుాంద్ . 

 
 పరరమియాం గ్ఫా్ట కారుు కు చెలోిాంచే బ్న్నఫిట క సాంబాంధ ాంచిన్ అపేుట ో  ఎప్పటికప్ పడు  

కసామరుక ఎస్ఎమ్ఎస్ హెచచర్కల ద్వారా తెలియజయేబడతవయ మర్యు కసామర్డ 
కూడవ అాందుబ్ట లల ఉన్న్ ఈఐపిఎల్    ద్వారా అాంద్ ాంచబడే మోడ్ి ద్వారా 
పరరమియాం గ్ఫా్ట కారోల ో న్వీకర్ాంచబడిన్ సాంతులన్ాం, లావాద్వేీల వివరాలన్ు కూడవ 
తన్నఖీ చయేవచుచ. 

 
 పరరమియాం గ్ఫా్ట కారుు  రదుే చేసేత , పరరమియాం గ్ఫా్ట కారుు లల జోడిాంచవలిిన్ ఏవెనై్వ బ్న్నఫిట్స 

మొతతాం ఇవాబడదు  మర్యు అద్  పరరమియాం గ్ఫా్ట కారోలో చేరచబడదు. 



 
 ర్టర్డన  కొన్ుగోళ్ళో , వివాద్వసపద లావాద్ేవీలు లేద్వ అన్ధ కార్క / మోసప్ూర్త 

లావాద్వేీల  కి  బ్న్నఫిట క అరహత లేదు. 

 

ఇతర షరతులు 

 

 బ్న్నఫిటోత  సాంబాంధాం కలిగ్ ఉన్న అన్నన రకాల ప్న్ునలు, విధులు లావాద్ేవీలలల  యసె్ 
బ్యాంక్ / ఈఐపిఎల్    పాలుప్ాంచుకోడు మర్యు  / ఈఐపిఎల్    మర్యు యెస్ 
బ్యాంక్ / ఈఐపఎిల్    కు  సాంప్ూరణ మిన్హాయాంప్  లభసుత డని మర్యు ఇవి భర్ాంచ ే
బ్ధయత కసామర్డ ద్ే. 

 
  ఈఐపిఎల్    ద్వన్న సాాంత అభీష్ాా న్ుసారాం పరరమియాం గ్ఫా్ట కారుు కు అప్రయతనాంగా / 

ద్ోషప్ూరత్ాంగా చేరచబడిన్ బ్న్నఫిట్స మొతవత న్నన  ఎట వాంటి ముాందసుత  సమాచవరాం 
లేకుాండవ తీసుకోవచుచ. 

 
 బ్న్నఫిట క సాంబాంధ ాంచి అన్నన విషయాలలో , యెస్ బ్యాంక్ / ఈఐపఎిల్    యొకక 

న్నరణయాం అన్నన అాంశాలలల అాంతిమాం మర్యు కసామర్డ ద్వన్నకి  కట ా బడి ఉాండవలి. 
 
 యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపఎిల్    ఈ న్ోటసీు లేకుాండవ, ఏ సమయాంలల అయన్వ లేద్వ ఈ 

ప్రతేయక న్నబాంధన్లలల అన్ననటినీ లేద్వ ఏవిధాంగాన్ెైన్వ  సవర్ాంచట్న్నకి లేద్వ 
మ రుగ్ుప్రచడవన్నకి లేద్వ బ్న్నఫిట్స మొతవత న్నన ఉప్సాంహర్ాంచుకోవడవన్నకి హకుకన్ు 
కలిగ్ ఉాంద్ . 
 



 యెస్ బ్యాంకు / ఈఐపిఎల్    ఒక కసామర్డ బ్న్నఫటి్స సాంబాంధ ాంచి ఎదురుకన్ ే ఏ 
న్షాప్రచ్ే చరయలు, వాదన్లు, డిమాాండుో , న్ష్ాా లు, న్ష్ాా లు, ఖరుచలు, ఛవరీీలు లేద్వ 
ఖరుచలకు బ్ధయత వహ ాంచదు. 

 
 కసామర్డ ఈ  యాకాివ్ పరరమియాం గ్ఫా్ట  కారుు ల సదుపాయాన్నన మాంచి సిాతిలల 

వాడుకొన్న, ఈ ప్రతేయక న్నబాంధన్లు మర్యు ఎప్పటికప్ పడు చసేిన్ ఏవెనై్వ 
సవరణలన్ు చదవడాం, అరాాం చేసుకోవడాం మర్యు అాంగీకర్ాంచడాం వచసేిన్ట ా గా  
ప్ర్గ్ణ ాంచబడతవరు. 

రివ్ార్్డ్ కార్్డ 

 

ఈ విభ్గ్ాం ఈఐపిఎల్    / యెస్ బ్యాంక్ జారీ చేసని్ ర్వార్డు్ కార్డు (ల) కి మాతరమ ేవర్తాంచే 

న్నబాంధన్లు మర్యు  షరతులన్ు సూచిసుత ాంద్ . 

 

 

ఎ. నిరవచనం 

 

ఈ విభ్గ్ాం "ర్వార్డు్ కారుు " యొకక ప్రయోజన్ాం కోసాం, టిక టీ కాాంపిోమ ాంట్సి  ® ర్వార్డు్ కార్డు 

అన్గా యసె్ బ్యాంక్ మర్యు ఈఐపిఎల్    ల మధయ సహ-బర్ ాండిాంగ్ సాంబాంధము కిరాంద 

ఇవాబడిన్ద్ , ఇద్  వసుత వ లు మర్యు సేవలు కొన్ుగోలు చయేడవన్నకి ఉప్యోగ్ాంచవచుచ. 

 

బి.  మీల్ కారప్  యొక్క అంగీకారం మరియు వ్ాడక్ం 



 

 1. కేవెైస ి ఫారాిలిటీలు ప్ూరతయన్ తరాాత కసామర్డ ఎప్పటికప్ పడు న్నబాంధన్ల    ప్రకారాం 
 సూచిాంచిన్ట ో  గ్ర్షా ప్ర్మితిక ిర్వార్డు కారుు ు ఉప్యోగ్ాంచగ్లుగ్ుతవరు. 
 
        పాసదు తం, కేవ్ెైస ి ఫారాాలటీలు మరియు గరిషట  పరిమితి క ంది విధంగా సూచంచబడింద:ి 
         ఏ. 10,000 / - క్సటమర్డ క్నీస వివరాలు అంగీక్రించడం దావరా: 
 

  కనీస వివరాలు ఒక సమయ పిన్ (ఓటీపి  ) తో ధృవీకర్ాంచబడిన్ మొబ్ైల్ 

న్ాంబరు మర్యు పిఎాంఎల్ రూల్ి 2005 లలన్న న్నయమాం 2 (డి) కిరాంద 

న్నరాచిాంచిన్ 'అధ కార్కాంగా చెలుో బ్ట  అయ్య డవకుయమ ాంట్స' యొకక ప్రతేయక 

గ్ుర్తాంప్  సాంఖయ, 

  ఏ న్ెలలలన్ూ అలాాంటి ర్వార్డు కారుు లలల లలడ్ చేయబడిన్ మొతతాం రు 

.10,000 / - లన్ు మిాంచకూడదు మర్యు ఆర్ాక సాంవతిరాన్నకి లలబడి 

మొతతాం మొతతాం Rs.1,00,000 / - మిాంచకూడదు. 

 అట వాంటి ర్వార్డు కారుు లలల ఎప్ పడెైన్వ చపె్ పకోదగ్న్ మొతవత న్నన రూ .10,000 

/ - మిాంచకూడదు. 

 ఏద్ెైన్వ న్ెలలల ఇట వాంటి ర్వార్డు కారుు ల న్ుాండి చెలోిాంచబడిన్ మొతతాం రుసుము 

రూ. 10,000 / - మిాంచకూడదు. 

 ఈ రకమ ైన్ వాటి కిాంద జారీ చేసిన్ ర్వార్డు కారుు లు  12 న్ెలల వయవధ లల ర్వార్డు  

కారుు ల జారీ తేద్ీ న్ుాండి కేవెైసి  కాంప లో ాంట్స ర్వార్డు కారుు లకి మారచబడతవయ. 

అలా చేయకపో తే, అలాాంటి ర్వార్డు  కారుు లలో  ఎట వాంటి తదుప్ర్ రీలలడ్ 

అన్ుమతిాంచబడదు. అయతే, కసామరుక ర్వార్డు  కార్డడులల అాందుబ్ట లల 

ఉన్న బ్యల న్ుిు ఉప్యోగ్ాంచడవన్నకి అన్ుమతిాంచబడవలి. 



 

బి)  రూ. 1,00,000 / - క్సటమర్డ యొక్క కేవ్ెైస ి పూరుయిన తరావత: 
 

 

 భ్రతద్ేశ ర్జర్డా బ్యాంక్ మర్యు / లేద్వ భ్రత ప్రభుతాాం లేద్వ / లేద్వ ఆరా్క 

మాంతిరతా శాఖ, ఎలకాాా న్నక్ి అాండ్ ఇన్ిరేిషన్ టకెానలజీ మాంతిరతాశాఖ లేద్వ ప్రభుతా 

సూచన్ల ప్రకారాం ప్న్నచేసుత న్న ఇతర సమరా మాంతిరతా శాఖ ద్వారా ఏరపడిన్ ఇతర 

సమరా అధ కారాం, ఎప్పటికప్ పడు కేవెైసి అవసరాలు జారీ చెయయబడతవయ. 

 

 కేవెైస ి  ఫారాిలిటీలన్ు ప్ూర్త చేసిన్ తరువాత, ర్వార్డు కారుు లప  ైఅతయధ కమ ైన్ మొతతాం 

ఏ సమయాంలలన్ెైన్వ రూ .1,00,000 / - మిాంచకూడదు. 

  

1. ఈఐపఎిల్    / యిెస్ బాాంక్ మరచంట్ ఎసాట బిల షెాంట్ దావరా క్సటమరపక సవేలనద అందిసదు నన 
లేదా పంపిణ ీచయసని  
 ఆహార న్వణయత మర్యు మదయపాన్ పానీయాల న్వణయతకు బ్ధయత వహ ాంచదు. 
 
2.  వయకితగ్త ప్రయోజన్వల కోసాం మాతరమ ేర్వార్డు  కార్డు ఉప్యోగ్ాంచబడుతుాంద్ . కొన్నన 
మరచాంట్స 
  ఎసాా బోిష ిాంటోలల ఛవరీీలు చోట  చేసుకుాంట,ే అట వాంట ిమరచాంట్స ఎసాా బోిష ి ాంట్సి ద్వారా 
కొన్నన అదన్ప్   సేవలు లేద్వ ఇతర సౌకరాయలన్ు ఉప్యోగ్ాంచుకోవడాం కోసాం వెయయబద్ న్ ఛవరుల ో. 
౩.  విఫలమ ైన్, తిరసకర్ాంచిన్, తిరసకర్ాంచిన్ లేద్వ రదుే  చేయబడిన్ అన్నన తిర్గ్ చెలోిాంప్ లన్ు 
కసామర్డ  



 ఇతర పిపిఐ లన్ు ఉప్యోగ్ాంచి చేసిన్ లావాద్వేీలు ర్వార్డు కారోలో జమ చేయబడవన్న 
కసామర్డ అాంగీకర్ాంచవరు 
4.  కారపరేట్స కోర్న్ అభయరాన్ ప్రకారాం ర్వార్డు కారుు న్ు తిర్గ్ లలడ్ చయేవచచన్న కసామర్డ  
 తద్వారా గ్రహ ాంచి అాంగీకర్సుత న్వనరు. 
 
 

సి. చారీీల యొక్క షెడయాల్  

చవర్ీ వివరాలు మొతతాం(రూపాయలల) 

కారుు  జారీ  మీల్ కారుు  కి రు.100 చకప్ పన్ 

కార్డు న్వన్ టర్ న్విక్షన్   తెైమైాసికాంగా న్లెకి 15 రూపాయలు  

కారుు  రయాకాివషేన్  మీల్ కారుు  కి రు.10 చకప్ పన్ 

ర్జిసేా షిన్ కోడ్ తిర్గ్ ప ాందుట  ర్క ాసా్ కి 50 చకప్ పన్  

చవరీ్డ సిో ప్ మరలా ఇవాట్న్నకి  ర్క ాసా్ కి 200 చకప్ పన్  

 
గ్మన్నక: ప  ై ఛవరీీలు అన్నన ప్న్ునరహ తమ నై్వి. వర్తాంచ ే అన్నన ప్న్ునలు ప నై్ పేరకకన్న 

చవరీీలకు అదన్ాంగా విధ ాంచబడతవయ. 


