
નિયમો અિ ેશરતો 

 

આ દસ્તાવેજમાાં શરતો અિે નિયમો આપવામાાં આવેલા છે કે જે બધા પીપીઆઈઝ કે જે હાલમાાં છે અથવા ભનવષ્યમાાં કોઇપણ 

સમયે ઇઆઇપીએલ/ યસ બેન્ક દ્વારા પૂરા પાડવામાાં આવી શકે છે. 

 

સામાન્ય નિયમો અિ ેશરતો 

નિયમો અિે શરતો (અહીંથી આગળ “નિયમો અિ ેશરતો” તરીકે સાંદર્ભિત કરાયેલ ) અહીં ઉલ્લેનિત તમામ પીપીઆઇ  િા ઉપયોગ 

માટે લાગુ પડે છે અિે તેિો ઉપયોગ કરતાાં પહેલાાં તેમિે માટે સાંમત થવુાં અિે સ્વીકારવુાં જરૂરી છે. િીચે જણાવવામાાં આવેલ નિયમો 

અિે શરતો સમગ્ર કરાર અિે/અથવા પીપીઆઈિા સાંબાંધમાાં ગ્રાહક અિે યસ બેન્ક/ઇઆઈપીએલ વચ્ચે વ્યવસ્થાિુાં સાંચાલિ અિે 

રચિા કરે છે, માત્ર યસ બેન્ક/ઇઆઈપીએલિી મિસૂફી પ્રમાણે કરાયેલ સુધારા મૂજબ.  

 

કોઇપણ પીપીઆઈ િી ઉપલબ્ધતા માટે સાઇિ-અપ પ્રક્રિયા પૂણિ કરતાાં, તમે અહીં ઉલ્લેનિત દરેક નિયમો અિે શરતોિ ેસ્પષ્ટપણે 

વાાંચી, સમજી અિ ેસ્વીકારી હોવાિુાં માિવામાાં આવે છે. તમે અહીં ઉલ્લેનિત દરેક નિયમો અિે શરતો, કે જે સમયાાંતરે સુધારવામાાં 

આવી શકે તેિે બાંધિકતાિ હોવા માટે સાંમત થયા છો. 

 

I. વ્યાખ્યાઓ 

 

આ નિયમો અિે શરતોમાાં, જયાાં સુધી નવપરીત હેત ુદેિાય િહીં અિે/અથવા અન્યથા સાંદભિ જરૂરી હોય, મૂડીકરણ શરતો 

આમ વ્યાખ્યાનયત કરવામાાં આવે છે: (i)અવતરણિો સમાવેશ અિે/અથવા કૌંસમાાં અથો કે જે વણિિ આપતા હોય; અિ ે

(ii) િીચેિા શબ્દોિો અહીં િીચે આપ્યા મૂજબ અથિ હશે: 

 

a) “એકાન્ટ” પીપીઆઈમાાં ભરેલ રકમ જેટલા એકાઉન્ટ બેલેન્સ સાથે નપ્રપેઇડ એકાઉન્ટિો ઉલ્લેિ કરે છે, આવી 

પીપીઆઈ પર ઉપલબ્ધ મયાિદાિુાં અિુશ્રવણ કરવાિા હેતુસર. 

b) “નબઝિેસ ડે” િો અથિ છે રનવવાર અથવા િેગોએઝેબલ ઇન્સ્ુમેન્ટ એક્ટ, 1881 િી કલમ 25 હેઠળ વ્યાખ્યાનયત 

જાહેર રજા નસવાયિો ક્રદવક કે જે ક્રદવસે બેન્કો બેનન્કાંગિી લેવડદેવડ કરવા માટે િુલ્લી હોય છે. 

c) “કાડિ હોલ્ડર કેવાયસી ફોમિ”િો અથિ, કારણકે સાંદભિિી પરવાિગી હોય શકે અથવા જરૂરી હોય, ગ્રાહક દ્વારા તમામ 

જરૂરી માનહતી, નવગતો, જાહેરાતો અિે બાયેંધરીઓ, જો કોઇ હોય, ગ્રાહક દ્વારા સમય સમય પર નપ્રપેઈડ કાડિિા 

સાંબાંધમાાં આપવામાાં આવી હોય, સાથે નપ્રપેઈડ કાડિ ઉપલબ્ધ કરવાિા હેતુથી ઇઆઈપીએલ/યસ બેન્કમાાં ગ્રાહક દ્વારા 

જમા કરાવવામાાં આવિાર ફોમિ થશે. 

d) “ચાર્જીસ”િો અથિ યસ બેન્ક/ ઇઆઈપીએલ દ્વારા સમય સમય પર સુધારવામાાં આવેલ મૂજબ વસૂલાત, િચાિઓ 

અિે ચાર્જીસ એવો થશે.  

e) “ગ્રાહક” અથવા “ધારક” અથવા “તમે” િો અથિ કોઇપણ વ્યનક્ત કે જેિે પીપીઆઈ જારી કરવામાાં આવ્યુ છે અિે જેઓ 

આવા પીપીઆઈમાાંિા મૂલ્ય સામે તેિે રાિવાિો કે ઉપયોગ કરવાિો અનધકાર ધરાવે છે, એમ થશે.  

f) “ગ્રાહક સેવા કેન્ર” ઇઆઈપીએલ/ યસ બેન્ક દ્વારા બધા પ્રશ્િો, ગ્રાહકો દ્વારા ઉભી થતી બધી ફક્રરયાદો અથવા 

ગ્રાહકો દ્વારા પીપીઆઈિા સાંદભિમાાં માાંગવામાાં આવતી કકોઇપણ નવગત અથવા માનહતીિે સાંબોધવા પૂરા પાડવામાાં 

આવેલ સાંપકિ કેન્રિે સાંદર્ભિત કરે છે.  

g) “ઇડીસી” અથવા “ઈલેક્રોનિક ડેટા કેપ્ચર” મશીિિો અથિ ટર્મિિલ, નપ્રન્ટર, અન્ય પેક્રરફેરલ અિે સહાયક અિે જરૂરી 

સોફ્ટવેર કે જેિા પર પીપીઆઈ રાન્ઝેક્શિ શરૂ કરવા સ્વાઇપ કરવામાાં આવે અથવા ઉપયોગ કરવામાાં આવે એવો 

થશે.  



h) “ઇન્ટરિેટ પેમેન્ટ ગેટવે”િો અથિ યસ બેન્ક/ ઇઆઈપીએલ દ્વારા ગ્રાહકિુાં પ્રમાણીકરણ કરી ઇન્ટરિેટ પર 

પીપીઆઈિો ઉપયોગ કરીિે ચૂકવણી અનધકૃત કરવા િક્કી થયેલ/ િક્કી કરવામાાં આવેલ પ્રોટોકોલ એમ થશે.  

i) “કેવાયસી”િો અથિ સમય સમય પર, ભારતીય ક્રરઝવિ બેંક દ્વારા જારી કરાયેલા રેગ્યુલેશન્સ મુજબ ગ્રાહકિી ઓળિ 

અિે ચકાસણી હેત ુમાટે યસ બેન્ક/ ઇઆઈપીએલ દ્વારા અપિાવાયેલ તમારા ગ્રાહકિે ઓળિો માગિદર્શિકા એવો 

થશે. 

j) “મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્્સ”િો અથિ એવી ભૌનતક સ્થાપિાઓ (સ્ટોર, દુકાિ, રેસ્ટોરાન્ટ, હોટેલ, વગેરે સનહત, પરાંતુ 

આ પૂરતી મયાિક્રદત િનહ) અિે આભાસી સ્ટોર (કોઇપણ પ્રકારિા ઇલેક્રોનિક સ્વરૂપમાાં જેમકે ઇ- કોમસિ પ્લેટફોમિ, 

ક્રડજીટલ માકેટપ્લેસ, વગેરે, પરાંતુ આ પૂરતુ મયાિક્રદત િનહ), કે જે ભારતમાાં નસ્થત હોય, જેિો ઇઆઇપીએલ સાથે 

(અથવા પેમેન્ટ એગ્રીગેટર / પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા કરાર) પીપીઆઈ સ્વીકારવા માટે ચોક્ક્સ કરાર હોય એમ થશે.  

k) “ચૂકવણી ચેિલ”િો અથિ ઇડીસી/પીઓએસ ટર્મિિલ્સ / ક્રકઓસ્ક / ઈન્ટરિેટ પેમેન્ટ ગેટવે/ મોબાઇલ આધાક્રરત 

ચૂકવણી ઉકેલો અિે સમય સમય પર યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ દ્વારા સૂનચત અન્ય નસ્થનતઓસનહત રાન્ઝેકશિિી 

નવનવધ રીતોિો સમાવેશ કરે છે, પરાંતુ તે આ પૂરતુાં મયાિક્રદત િથી.  

l) “વ્યનક્તગત ઓળિ િાંબર (PIN)” એ યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ દ્વારા પૂરા પાડવામાાં આવતો આાંકડાકીય પાસવડિ છે. 

m) “પીઓએસ” અથવા “વેચાણિુાં સ્થાિ”િો અથિ ભારતમાાં મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ દ્વારા સાંચાનલત ઇલેક્રોનિક 

ટર્મિિલ થાય છે જયાાં ગ્રાહકો પીપીઆઈિો ઉપયોગ કરી શકે છે. 

n) “પીપીઆઈ”િો અથિ પ્રીપેઈડ સાધિ એમ થશે જે નિયમિોમાાં વ્યાખ્યાનયત કયાિ અિુસાર આવી પીપીઆઈમાાં 

સાંગ્રનહત મૂલ્ય સામેિી િરીદીિે સરળ બિાવ ેછે. 

o) “કાયિિમિો”  અથિ એડન્રેડ થશે – ઇઆઇપીએલ અિે યેસ બેન્ક વચ્ચેિા કરારમાાં વ્યાખ્યાનયત કયાિ મૂજબ યસ બેન્ક 

કાડિ પ્રોગ્રામ. 

p) “નિયમિો”િો અથિ ભારતીય ક્રરઝવિ બેન્ક અથવા ભારતિી નપ્રપેઇડ ચુકવણીિા સાધિોિા અમલીકરણ અિે કામગીરી 

સાથે સાંકળાયેલ કોઈપણ અન્ય યોગ્ય સત્તા દ્વારા, સમય સમય પર સુધારા સાથે જારી કરવામાાં આવેલ મુખ્ય ક્રદશાઓ, 

પક્રરપત્રો, સૂચિાઓ, નિયમો, ક્રદશાનિદેશો, નિયમો એમ થશે. 

q) “ચાર્જીસિી સૂનચ”િો અથિ ફીિી નવગતો અથવા ચાર્જીસ કે જે યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ દ્વારા સમય સમય પર 

લગાવવામાાં આવી શકે અિે તેમિી વેબસાઇટ પર મૂકવામાાં આવે એમ થશે. 

r) “રાન્ઝેકશિ”િો અથિ કોઈ પણ મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટમાાં પીપીઆઈિો ઉપયોગ કરી ગ્રાહક દ્વારા શરૂ કરવામાાં 

આવેલ કોઈ પણ રાન્ઝેક્શિ છે. 

s) “વેબસાઇટ”િો અથિ હાલમાાં યુઆરએલ: www.edenred.co.in િાતે નસ્થત ઈઆઇપીએલિી માનલકીિી, તેિા 

દ્વારા સ્થાનપત થયેલ અિે જાળવવામાાં અથવા કોઈ પણ ફેરફાર અથવા સમયાાંતરે તેમાાં સુધારો કરવામાાં આવતી 

વેબસાઈટ એમ થશે.  

t) “યસ બેન્ક”િો અથિ યસ બેન્ક નલનમટેડ, કાંપિી એક્ટ, 2013 િા અથિમાાં બેનન્કાંગ કાંપિી અિે બેનન્કાંગ નિયમિ 

અનધનિયમ, 1949 િી કલમ 5 (સી) િા અથિમાાં એક બેનન્કાંગ કાંપિી એમ થશે, જેિી રજીસ્રડિ ઓક્રફસ િેહરુ સેન્ટર, 

9મો માળ, ક્રડસ્કવરી ઓફ ઇનન્ડયા, ડૉ એ બી રોડ, વરલી, મુાંબઈ 400 018 િાતે આવેલી છે.  

 

 

 

 

 

http://www.edenred.co.in/


u) “ઇઆઇપીએલ”િો અથિ એડન્રેડ (ઈનન્ડયા) પ્રાઇવેટ નલનમટેડ, કાંપિી અનધનિયમ, 2013 િા અથિમાાં એક કાંપિી એમ 

થશે, જેિી રજીસ્રડિ ઓક્રફસ 2જો માળ, રાધાક્રિષ્િા હાઉસ, મજીવાડે ગામ રોડ, મજીવાડે, થાણે (પનશ્ચમ)-

400601 િાતે આવેલી છે.   

 

II. અથિઘટિો 

 

આ નિયમો અિે શરતોમાાં, જયાાં સુધી નવપરીત હેત ુદેિાય િહીં તયાાં સુધી:  

a) “સુધારા” િો સાંદભિ પૂરક, ફેરફાર, િવતર, ક્રરપ્લેસમેન્ટ અથવા ક્રરએિેક્ટમેન્ટિો સમાવેશ થાય છે અિે “સુધારાિુાં અથિઘટિ 

એ મૂજબ થશે; 

b) "અનધકૃતતા" અથવા "માંજૂરી"માાં અનધકૃતતા, સાંમનત, નક્લઅરન્સ, માંજૂરી, પરવાિગી, ઠરાવ, લાયસન્સ, મુનક્ત, ફાઈનલાંગ 

અિે િોંધણીિો સમાવેશ થાય છે; 

c) “કાયદો”માાં બાંધારણ, કાિૂિ, કાયદો, નિયમ, નિયમિ, વટહુકમ, ચુકાદો, હુકમ, હુકમિામુાં, અનધકૃતતા, અથવા કોઈપણ 

પ્રકાનશત નિદેશ, માગિદર્શિકા, જરૂક્રરયાત અથવા કાયદાિુાં અમલીકરણ ધરાવતા સરકારી પ્રનતબાંધ અથવા કોઈપણ નિણિય 

દ્વારા અથવા અથવા કોઇ અદાલતી અનધકારી દ્વારા આગળિુાં કોઈપણ અથિઘટિ અિે દરેક જેિે સમય સમય પર 

સુધારવામાાં આવે તેમિો સમાવેશ થાય છે. 

d) “ફોસિ મેજેયર ઇવેન્ટ” (કુદરતી આપનત્તિી ઘટિા)િો અથિ યસ બેંક/ઇઆઇપીએલિા વાજબી નિયાંત્રણ બહારિા કોઈપણ 

કારણિે કારણે બિતી કોઈ પણ ઘટિા થાય છે, જેમાાં, કોઈપણ સાંચાર પદ્ધનતઓિી અિૌપલબ્ધતા, ભાંગ, અથવા 

પ્રક્રિયાઓ અથવા ચુકવણી અથવા નવતરણ વ્યવસ્થામાાં વાયરસ, ભાાંગફોડ, આગ, પૂર, નવસ્ફોટ, કુદરતી ઘટિા, િાગક્રરકિો 

િળભળાટ, હડતાલ અથવા કોઈપણ પ્રકારિી ઔદ્યોનગક કાયિવાહી, હુલ્લડો, બાંડ, યુદ્ધ, સરકારી કાયો, કમ્પપ્યુટર હેકકાંગ, 

કમ્પપ્યુટર ડેટા અિે સાંગ્રહ ઉપકરણોિા અિાનધકૃત ઍક્સેસ, કમ્પપ્યુટર િેશેસ, કમ્પપ્યૂટર ટર્મિિલમાાં અપક્રિયા અથવા નસસ્ટમો 

કોઈપણ દૂનિત, નવિાશક અથવા ભ્રષ્ટ કોડ અથવા પ્રોગ્રામ દ્વારા અસરગ્રસ્ત થઈ હોય, યાાંનત્રક અથવા ટેકનિકલ ભૂલો / 

નિષ્ફળતા અથવા પાવર બાંધ થવો, ટેનલકોમ્પયુનિકેશિમાાં િામી અથવા નિષ્ફળતાિો સમાવેશ કોઇપણ મયાિદા વગર થાય 

છે.  

e) એકવચિ બહુવચિિો સમાવેશ કરે છે અિે તેિાથી ઉલ્ટુ; 

f) આ નિયમો અિે શરતોમાાં શીિિક માત્ર સાંદભિિી સુનવધા માટે શામેલ કરવામાાં આવ્યુ છે. 

g) “શામેલ” અથવા “સમાવે છે” જેવા શબ્દોિો સાંદભિ મયાિદા નવિા અથિ કરવામાાં આવશે; 

h) જાનત સાથેિો સાંદભિ સ્ત્રી, પુરુિ અિે િાન્યતર જાનતિો સાંદભિ શામેલ કરે છે; 

i) કોઇપણ બાબત માટે યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ પાસેથી જરૂરી બધી માંજૂરી, પરવાિગીઓ, સાંમનતઓ અથવા સ્વીકૃનતિે 

યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલિી પૂવિ લેનિત માંજૂરી, પરવાિગી, સાંમનત અથવા સ્વીકારિી જરૂર રહેશે; અિે 

j) કોઈ પણ બાબતિી ભૌનતકતા અાંગે યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ અિે અિે ગ્રાહક વચ્ચે કોઈપણ ઘટિા, પ્રસાંગ, સાંજોગો, 

ફેરફાર, હકીકત, માનહતી, દસ્તાવેજ, અનધકૃતતા, કાયિવાહી, અનધનિયમ, ચૂકવણી, દાવા, ભાંગ, ક્રડફોલ્ટ અથવા અન્યથા 

સનહતિા કોઈપણ મતભેદ અથવા નવવાદિી ઘટિામાાં, પૂવિગામી કોઈપણ ભૌનતકતા માટે યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલિો 

અનભપ્રાય ગ્રાહક માટે અાંનતમ અિે બાંધિકતાિ રહેશે. 

 

III. પીપીઆઈિી ફાળવણી અિ ેઉપયોગ 

 

a) પીપીઆઇ યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલિી નવનશષ્ટ નમલકત હશે. 



b) પીપીઆઇ માત્ર ભારતમાાં અિે ભારતીય રૂનપયા માટે જ માન્ય રહેશે. પીપીઆઇિો ઉપયોગ ભારતિી બહાર 

અથવા નવદેશી ચલણમાાં રહેલા કોઈપણ વ્યવહારો માટે કરી શકાશે િનહ. 

c) ગ્રાહકોએ પીપીઆઇિી પાછળિી બાજુએ (જો પીપીઆઇ કાડિિા સ્વરૂપમાાં હોય) તેિે મેળવતાિી સાથેજ સહી 

કરવાિી રહેશે. યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ ગ્રાહકિે વધુ િોક્રટસ અથવા સૂચિા આપ્યા વગર, હસ્તાક્ષરિી ગેરહાજરી 

અથવા મેળિ િાતા હસ્તાક્ષર માટે કોઈ પણ રાન્ઝેક્શિિે િકારવા અથવા રદ કરવાિો અનધકાર અિામત રાિે છે. 

d) પીપીઆઇ કોઇપણ પક્રરનસ્થનત હેઠળ અન્ય વ્યનક્ત કે ત્રીજા પક્ષિે રાન્સફર કરી શકાશે િનહ. 

e) યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ કોઇપણ સમયે પીપીઆઈમાાં જાળવવામાાં આવેલ કોઇપણ રકમ પર વ્યાજ ચૂકવવા માટે 

જવાબદાર િથી. 

f) ગ્રાહક સાંમનત આપે છે અિે સુનિશનચત કરે છે કે પીિ કોઇપણ પક્રરનસ્થનતમાાં ગ્રાહક દ્વારા કોઈપણ સાંબાંધી કે 

પક્રરવારિા સભ્ય કે ત્રીજાપક્ષકારિે જણાવશે િનહ.  માત્ર ગ્રાહક પીિિા આવા અિનધકૃત િુલાસાથી ઉદ્ભવતા 

પક્રરણામો અિે / અથવા પીપીઆઇિા અિનધકૃત ઉપયોગ માટે સાંપૂણિપણે જવાબદાર રહેશે.ગ્રાહક પીપીઆઇિા 

અિનધકૃત ઉપયોગિા સાંબાંધમાાં અથવા તેિે પક્રરણામ અિે/અથવા આવા ગેરઉપયોગિે કારણે યસ બેન્ક/ 

ઇઆઇપીએલિે ભોગવવા પડતા સીધુાં કે પરોક્ષ કોઈપણ િોટ કે િુકસાિ ગ્રાહક યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલિી તમામ 

જવાબદારીિો અસ્વીકાર કરે છે. જો ગ્રાહક પીિ ભૂલી જાય અથવા ગુમાવી દે, ગ્રાહકે ઇઆઇપીએલ દ્વારા ઉપલબ્ધ 

કરાવાયેલ વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એનપ્લકેશિ અથવા અન્ય કોઇપણ રીતિી મુલાકાત ફરીથી પીિ મેળવવા કરવી 

જોઇએ.  

g) યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ ગ્રાહકિા રજીસ્ટર કરાવાયેલ મોબાઇલ િાંબર અથવા સમયાાંતરે લાગુ પડતા રેગ્યુલેશન્સમાાં સ્પષ્ટ 

કયાિ મૂજબ પીપીઆઈિી સમાનપ્તિા 45 ક્રદવસો પહેલાાં એસએમએસ દ્વારા ગ્રાહકોિે જાણ કરશે અથવા સૂચિા આપશે. 

ગ્રાહકિ ે તેિી સમાનપ્તિી પહેલાાં પીપીઆઈમાાં ઉપલબ્ધ સમગ્ર િેક્રડટ બેલેન્સિો ઉપયોગ કરવાિી જરૂર છે. જો ગ્રાહક 

માન્ય સમયગાળાિી અાંદર પીપીઆઈમાાં ઉપલબ્ધ િેક્રડટ બેલેન્સિો ઉપયોગ કરી શકતાાં િથી, તો ગ્રાહક, યસ બેન્ક/ 

ઇઆઇપીએલિો પીપીઆઈિા ક્રરન્યુઅલ માટે સાંપકિ કરી શકે છે. જો ગ્રાહક યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલિો સાંપકિ 

જણાવવામાાં આવેલ સમયગાળામાાં કરતાાં િથી, પીપીઆઈ પર ઉપલબ્ધ બાકી િેક્રડટ બેલેન્સ રેગ્યુલેશન્સિા પાલિ માટે 

ફાંડમાાં રાન્સફર કરવામાાં આવશે. 

h) ગ્રાહકે મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટમાાં કરેલ દરેક રાન્ઝેક્શિ માટે પેદા થયેલ તમામ ચાજિ નસ્લપ પર સહી કરી તેિે 

અિે જાળવી રાિવી. યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ ગ્રાહકિે ચાજિ નસ્લપ અથવા રાન્ઝેક્શન્સ નસ્લપિી િકલો પૂરા પાડવા 

બાંધિકતાિ રહેશે િહીં. ગ્રાહક દ્વારા આવી કોઈ નવિાંતી યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલિી સાંપૂણિ સત્તાધીિ રહેશે અિે જરૂરી છે 

કે  આ નવિાંતીઓ ગ્રાહક દ્વારા રાન્ઝેક્શિિી તારીિથી નપસ્તાળીસ (45) વ્યવસાય ક્રદવસો દરનમયાિ કરવામાાં આવી 

હોય. ગ્રાહક સહમત થાય છે કે યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ ચાજિ અથવા રાન્ઝેક્શિ નસ્લપિી િકલો આપવા માટે વધારાિા 

િચિ અથવા ચાજિ વસૂલ કરવા માટે હકદાર રહેશે. 

i) કોઈ પણ રાન્ઝેક્શિિા સાંબાંધમાાં મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ દ્વારા વસૂલવામાાં આવેલા કોઈપણ ચાજિ અથવા 

કકાંમત માટે ગ્રાહક દ્વારા મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ સાથે સીધી રીત ે પતાવટ કરવામાાં આવશે. યસ 

બેન્ક/ઇઆઇપીએલ, પ્રતયક્ષ કે પરોક્ષ રીતે મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ તરફથી કોઈપણ કાયિ અથવા ચૂકવણી માટે અથવા 

રાન્ઝેક્શિિા સાંબાંધમાાં તેમિા દ્વારા વસૂલવામાાં આવેલા ચાજિ અથવા િચિ માટે જવાબદાર રહેશે િનહ.  

j) કોઈપણ મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ પર ઉપકરણિી ભૂલ અથવા સાંચાર નલન્કિા કારણે થતાાં તમામ ક્રરફાંડ્સ અિે 

ગોઠવણોિી પ્રક્રિયા મેન્યુઅલી કરવામાાં આવશે અિે યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલિા લાગુ નિયમો, નિયમિ અિે 

આાંતક્રરક િીનત અિુસાર યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ દ્વારા યોગ્ય ચકાસણી પછી એકાઉન્ટ િેક્રડટ કરવામાાં આવશે. ગ્રાહક 

યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ દ્વારા નવચારણા હેઠળ કોઈપણ નવવાક્રદત રકમિ ે ધ્યાિમાાં લીધા નવિા એકાઉન્ટમાાં ઉપલબ્ધ 

િેક્રડટ બેલેન્સિા આધાર ેકોઈપણ અિુગામી રાન્ઝેક્શિિે સ્વીકાર અથવા સન્માનિત કરવા માટે સાંમત થાય છે. િાતામાાં 

અપયાિપ્ત ભાંડોળિા પક્રરણામે ચુકવણીિી સૂચિાઓિો અિાદર કરવાિા કારણે, યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલિે થતાાં કોઈપણ 

િોટ કે િુકસાિ સામે ગ્રાહક નબિશરતી યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલિે ક્ષનતપૂર્તિ કરશે. ગ્રાહક સાંમત થાય છે કે યસ 



બેન્ક/ઇઆઇપીએલ એકાઉન્ટમાાંથી સીધા જ યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલિે થયેલા આવા િોટ કે િુકસાિિી રકમ કપાત 

કરવા માટે હકદાર રહેશે. 

k) પીપીઆઈિા તમામ લેવડદેવડિા સાંબાંધમાાં ગ્રાહક દરેક સમયે સદ્ભાવથી વતિવાિી બાયાંધરી આપે છે. 

પીપીઆઈિા કોઈપણ ગેરકાયદેસર અથવા િોટા ઉપયોગ માટે સમાનવષ્ટ નિયમો અિે શરતોિા ઉલ્લાંઘિ માટે 

ગ્રાહક સાંપૂણિ જવાબદારી સ્વીકારે છે. 

l) ગ્રાહક અહીં કાયદાકીય રીતે ગેરકાિુિી હોય તેવા કોઈ પણ માલ અિે સેવાઓિી ચૂકવણી (ઓ) કરવા માટે 

પીપીઆઈિો ઉપયોગ િ કરવા માટે સાંમત છે. પ્રનતબાંનધત અથવા નિનિદ્ધ ઉતપાદિો અથવા સેવાઓ જેવી કે 

લોટરી ક્રટક્રકટ, પ્રનતબાંનધત સામનયકો, સ્વીપસ્ટેક્સમાાં ભાગીદારી, નબટકોઇન્સિી િરીદી, કોલ બેક સેવાઓિી 

ચૂકવણી વગેરે માટે પીપીઆઈિો ઉપયોગ થઈ શકશે િનહ.  

m) ઇઆઇપીએલ/ યસ બેન્ક મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ દ્વારા પૂરી પાડવામાાં આવેલ સેવા, માલ અિે સેવાઓિી 

ગુણવત્તા, મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ દ્વારા પીપીઆઈ સ્વીકારવા માટેિો ઇિકાર (શરતી સ્વીકૃનત) અિે મચિન્ટ 

એસ્ટાનબ્લશમેન્ટમાાં પીપીઆઈ િો ઉપયોગ કરવા માટે અક્ષમતા (તકિીકી સમસ્યાઓ)િા સાંબાંધમાાં ગ્રાહકિે 

થયેલા કોઈપણ િુકસાિ, િોટ અથવા ઇજાઓ માટે કોઇ જવાબદારી લેતી િથી. 

n) ગ્રાહક દ્વારા આથી સ્વીકાયિ છે અિે સાંમત થાય છે કે જો પીપીઆઇ  પર એક (1) વિિિા સતત ગાળા માટે કોઈ 

વ્યવહાર િથી, પીપીઆઇિી સમયમયાિદાિે આધીિ, ગ્રાહકિે કોઈ િોક્રટસ મોકલ્યા પછી તે યસ બેન્ક/ 

ઇઆઇપીએલ દ્વારા નિનષ્િય થઈ જશે. પીપીઆઇ  માત્ર યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા સમય સમય પર 

નિધાિક્રરત ચકાસણી અિે આવશ્યક ઉદ્યમ પછી ફરી સક્રિય કરવામાાં આવશે. 

o) ગ્રાહક અહીં યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ માાંથી પીપીઆઈિો ઉપયોગ કરી કરવામાાં આવેલ બદ્જા રાન્ઝેક્શિ માટે 

એસએમએસ અથવા ઇમેઇલ ચેતવણીઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાંમત થાય છે. યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ માાંથી 

એસએમએસ અથવા ઇમેઇલ ચેતવણીઓ ડેનબટ અિે િેક્રડટ વ્યવહારો, ઉપલબ્ધ નસલક અથવા પીપીઆઈ પર 

બાકી નસલક અથવા આવી અન્ય માનહતી અથવા નવગતો કે જે યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા સમયાાંતરે નિયત 

કરવામાાં આવી હોય તેિે નિયત કરશે.  

p) ગ્રાહક સાંમત થાય છે કે યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ, તેિી સાંપૂણિ સત્તાિે આધીિ, પીપીઆઇિા સાંબાંધમાાં 

સેવાઓિી જોગવાઈ કરવા માટે જરૂરી અથવા બાહ્ય સેવા પ્રદાતા (સેવાઓ) અથવા એજન્ટ (સેવાઓ)િી 

સેવાઓિો જરૂરી શરતો પર ઉપયોગ કરી શકે છે. 

q) ગ્રાહકિે યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા મિી વેબસાઈટ પર સમયાાંતરે અપલોડ કરેલા વારાંવાર પૂછાતા પ્રશ્િો 

("એફએક્યુ")િી પહોંચ રહેશે.  

 

IV. ઉલ્લાંઘિ 

 

a) ગ્રાહક દ્વારા આ નિયમો અિે શરતોિા ઉલ્લાંઘિિી કોઇપણ ઘટિામાાં, યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ પાસે યસ બેન્ક/ 

ઇઆઇપીએલ સામે કોઈ જવાબદારી, દાવા, માાંગ અથવા નવવાદ કયાિ વગર તરત જ પીએપીઆઇિે રદ્દ કરવા 

અથવા બાંધ કરવાિો એકમાત્ર અનધકાર રહેશે. 

b) ગ્રાહક યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલિે કોઈપણ િોટ, િુકસાિ, દાવા, દાંડ, િચિ, ચાજિ અથવા ચૂકવણી સામે કે જે 

યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલિે, ગ્રાહકિા ઉપરોક્ત નિયમો અિે શરતોિા ઉલ્લાંઘિ કરવાિા પક્રરણામે સીધી કે 

આડકતરી રીતે ભોગવવી પડી હોય અિે/અથવા સહિ કરવી પડી હોય, તેિી ક્ષનતપૂર્તિ કરવા માટે ગ્રાહક સહમત 

થાય છે.  

V. ટમિ અિ ેટર્મિિશેિ  

 

a) પીપીઆઈ તેિી સામેિી બાજુ પર નપ્રન્ટ કરવામાાં આવેલ સમાનપ્તિી તારીિ સુધી માન્ય છે. 



b) ગ્રાહક પીપીઆઇિી સમાનપ્ત પર તેિો િાશ કરવા સાંમત થાય છે અિે િાશ કરે છે. 

c) ગ્રાહક સહમત કરે છે કે પીપીઆઇ ટોચિી જમણી તરફિા િૂણાિે કાપી િાાંિશે, સુનિનશ્ચત કરશે કે બાંિે 

હોલોગ્રામ અિે મેગ્િેક્રટક નસ્રપ કપાઈ ગઈ છે અિે યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા િાશ કરાઈ અથવા 

મેળવવામાાં આવી છે.  ગ્રાહક સહમત થાય છે કે ગ્રાહક પીપીઆઈિી સમાનપ્તિા પહેલાાં તેણી પરિા કોઈપણ 

ચાજિ માટે જવાબદાર રહેશે, એ હકીકત ધ્યાિમાાં લીધા નવિા કે ગ્રાહક પીપીઆઈિો િાશ કરેલ હોવાિો દાવો 

કરે.  

d) યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ તેિી સાંપૂણિ સત્તાધીિ પીપીઆઈ ટર્મિિેટ (બાંધ) કરી શકે છે જો: 

  

 ગ્રાહકિ ેિાદાર જાહેર કરવામાાં આવે છે અથવા ગ્રાહકિા મૃતયુિા ક્રકસ્સામાાં. 

 ગ્રાહક આ નિયમો અિે શરતો હેઠળ કોઈ પણ નિયમો, શરતો, ઠરાવો અથવા તેિી જવાબદારીઓિો ભાંગ કરે છે. 

 કોઈ સક્ષમ અદાલતિા આદેશ ભારતિા કોઈ પણ નિયમિકારી અથવા વૈધાનિક સત્તાવાળા અથવા કોઈપણ 

તપાસ એજન્સી દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલા આદેશ દ્વારા ગ્રાહક પર લાદવામાાં કોઈ પ્રનતબાંધ. 

 લાગુ કાયદા અિે નિયમિ હેઠળ પ્રોગ્રામ ગેરકાિુિી બિે 

 પ્રોગ્રામ બાંધ કરવામાાં આવે છે.  

 

e)  યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ તેિી સાંપૂણિ સત્તાધીિ, ક્યાાં તો અસ્થાયી રૂપે અથવા કાયમી રૂપે પીપીઆઈ પર 

નવશેિાનધકારો પાછા િેંચવા અિે/અથવા કોઇપણ િોક્રટસ આપ્યા નવિા અથવા કોઈપણ કારણોસર તેિી સોંપણી 

વગર કોઈપણ સમયે પીપીઆઈ સમાપ્ત કરી શકે છે. અસ્થાયી રૂપે પાછા િેંચવા, પીપીઆઈ સાથે જોડાયેલા 

નવશેિાનધકારો, યસ બેન્ક / ઇઆઇપીએલ દ્વારા તેિી સાંપૂણિ સ્વતાંત્રતા દ્વારા પુિઃસ્થાનપત કરવામાાં આવશે. 

કાયમી ઉપાડિા ક્રકસ્સામાાં, યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલિે પીપીઆઈિે કાયમી રીતે રદ્દ કરવાિો હક ધરાવે છે. જોકે, 

તે સ્પષ્ટ રીતે સ્પષ્ટ કરવામાાં આવે છે કે ઉપાડ (કામચલાઉ અથવા કાયમી) બધા લાભો, નવશેિાનધકારો અિે 

પીપીઆઇ સાથે જોડાયેલ સેવાઓિે સ્વયાંસાંચાનલત રીત ે દૂર થશે. ગ્રાહક સહમત થાય છે કે પીપીઆઇિા 

કામચલાઉ અથવા કાયમી ઉપાડિી ઘટિામાાં, આવા ઉપાડ પૂવે, જયાાં સુધી યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા 

ઉલ્લેનિત િ હોય તયાાં સુધી અન્ય તમામ લાગુ પડતા ચાર્જીસ સાથે, પીપીઆઇ પર થયેલા તમામ ચાર્જીસ માટે 

ગ્રાહક સાંપૂણિપણે જવાબદાર રહેશે. 

f) જો  યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ અસ્થાયી અથવા કાયમી ધોરણે, નવશેિાનધકારો પાછા િેંચે અથવા પીપીઆઇ બાંધ 

કરે, યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ શે્રષ્ઠ પ્રયતિોિા આધારે, તરત જ ગ્રાહકિે સૂનચત કરશે. યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ 

આવા જાહેરિામાિી પ્રાનપ્તમાાં આવા કોઈ નવલાંબ અથવા લેશ માટે જવાબદાર રહેશે િનહ. 

g) ઉપર જણાવેલ પીપીઆઈિી સમાનપ્ત પર, બાકીિી રકમ, જો િાતામાાં કોઇપણ હોય તો સ્ત્રોતમાાં પાછુાં મળશે. 

 

VI. િોટીસ 

 

a) અહીં િીચે યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા આપવામાાં આવેલ કોઇપણ િોટીસ યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા રજીસ્ટર 

કરવામાાં આવેલ ઈમેલ અથવા યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ િે આપવામાાં આવેલ અથવા ઉપલબ્ધ પત્રવ્યહવારિા સરિામા પર િોક્રટસ 

અથવા ઇમેલ મોકલ્યાિી તારીિથી સાત (7) નબઝિેસ ક્રદવસોિી અાંદર, ગ્રાહક દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ હોવાિુાં માિવામાાં 

આવશે.  



b) અહીં િીચે ગ્રાહક દ્વારા આપવામાાં આવેલ કોઇપણ િોટીસ યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા અિુિમે તેમિા િીચેિા 

કાયાિલય સરિામાાં પર ફક્ત યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા આવી િોક્રટસિી પ્રાનપ્તિી સ્વીકૃનત પર જ પ્રાપ્ત થઈ 

હોવાિુાં માિવામાાં આવશે: 
 

યસ બેન્ક માટે – કોપોરેટ ઓક્રફસ 22 મા માળે, ઈનન્ડયાબુલ્સ ફાઇિાનન્સયલ સેન્ટર, સેિાપનત બાપટ માગિ, 

એલ્ફીિસ્ટોિ (પનશ્ચમ) મૂાંબઈ - 400013  

ઇઆઇપીએલ માટે – રજીસ્રડિ ઓક્રફસ 2જો માળ, રાધાક્રિષ્િા હાઉસ, મજીવાડે ગામ રોડ, મજીવાડે, થાણે  

(પનશ્ચમ) – 400601  

c) ગ્રાહક તરફાથી કોઇપણ િોટીસ અથવા કોમ્પયુનિકેશિ યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલિે તયાાં સુધી બાંધિકતાિ રહેશ ેિહીં જયાાં સુધી 

તે લેનિતમાાં છે અિે તે યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા આપવામાાં આવે છે અિે સ્વીકારવામાાં આવશે અથવા જો 

રનજસ્ટડિ પોસ્ટ સ્વીકૃનત દ્વારા મોકલવામાાં આવે તો.  

VII. ચાર્જીસ 

 

a) ચાર્જીસમાાં સમાનવષ્ટ હશે: 

 

 પીપીઆઈિા સાંદભિમાાં યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા ક્રરપ્લેસમેન્ટ, િવીકરણ, હેન્ડનલાંગ અિે અન્ય ફી, જો 

કોઈ હોય તો સનહતિી ચાજિ કરવામાાં આવિાર કોઇપણ ફી.    

 

 નવનશષ્ટ પ્રકારિી વ્યવહારો પર સેવાિા ચાર્જીસ. આવા ચાર્જીસિી ગણતરીિી પદ્ધનત યસ બેન્ક/ 

ઇઆઇપીએલ દ્વારા સમયાાંતરે સૂનચત કરવામાાં આવશે. 

 

b) ચાર્જીસિી પ્રકૃનત ક્રરફાંડ િ થઈ શકે, રાન્સફર િ થઈ શક ેઅિે અસાઇિ િ થઈ શકે તેવી રહેશે. 

c) પ્રગટ ભૂલિી ગેરહાજરીમાાં, તમામ ચાર્જીસ ગ્રાહક પર અાંનતમ અિે બાંધિકતાિ રહેશે અિે પ્રકૃનતમાાં નિણાિયક રહેશે. 

d) સામાિ અિે સર્વિસ ટેક્સ, કાપણી, ફરજો જે ભારત સરકાર અથવા આદરમાાં અન્ય સક્ષમ સત્તા દ્વારા સમય સમય પર 

લાદવામાાં આવી શકે છે અથવા પીપીઆઈ સાથે સાંબાંનધત હોય તે સનહત તમામ વૈધાનિક કર ગ્રાહક દ્વારા ઉઠાવવામાાં 

આવશે. 

e) પીપીઆઈ સાથે સાંકળાયેલા સમય સમય પર લાદવામાાં આવેલ તમામ ચાર્જીસિે એકાઉન્ટમાાંથી ડેનબટ કરવામાાં આવશે. 

પીપીઆઈિા ઉપયોગથી લેવામાાં આવેલ ચાજિિી બિે તેટલી જલદી ચુકવણી માટ ેગ્રાહક જવાબદાર રહેશે. 

 

VIII. રોકડ ઉપાડ 

 

નિયમોિે આધારે, પીપીઆઈિો ઉપયોગ કરીિે રોકડિો ઉપાડિી પરવાિગી િથી.  

 

IX. ગમુાવાયલે, ચોરાયેલ અથવા ગરેઉપયોગ થયેલ પીપીઆઈ:  

 

a) જો પીપીઆઈ િોવાઇ જાય કે ચોરાઇ જાય, ગ્રાહકે તરતજ કસ્ટમર કેર સેન્ટરમાાં આ ગુમાવવાિી કે ચોરીિી જાણ કરવી 

જોઇએ અિે પીપીઆઈિા તાતકાનલક સસ્પેન્શિ માટ ેનવિાંતી કરવી જોઇએ.  



b) ગ્રાહક સ્વીકારે છે કે એકવાર પીપીઆઇ િોવાઇ ગયેલ, ચોરાઇ ગયેલ અથવા ક્ષનતગ્રસ્ત થયેલ એવુાં િોંધાઇ પછી આવી 

પીપીઆઈ ભલ ેપછીથી મળી જાય તો પણ તેિો ફરીથી ઉપયોગ િથી થઈ શકતો. 

c) ગ્રાહક પીપીઆઈ િી સુરક્ષા માટે જવાબદાર છે અિે પીપીઆઇિો દુરૂપયોગ થતો િથી તેિી િાતરી કરવા માટે તમામ 

પગલાાં લેશે. આ ઘટિામાાં યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ પીપીઆઈ ગુમાવવાિા, ચોરી થવાિા અથવા િાશ થવાિા 

ક્રકસ્સામાાં ઉપરોક્ત સૂચવ્યા પ્રમાણે પગલાાં લેવા માટે ગ્રાહકે અવગણિા કરેલ હોય અથવા િકારેલ હોય તેવી 

કોઈપણ માનહતીિ ે નિધાિક્રરત કરે અથવા પ્રાપ્ત કરે, યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ આવી પીપીઆઈ રદ અથવા 

સમાપ્ત કરવા માટેિો એકમાત્ર અનધકાર અિામત રાિે છે.  

d) પીપીઆઈ પર કરવામાાં આવેલા કોઈપણ અિનધકૃત રાન્ઝેક્શિ માટે, આવી પીપીઆઈ ગુમાવાયેલ, ચોરાયેલ અથવા 

િુકસાિ થયેલ એમ ગ્રાહક દ્વારા ક્રરપોટિ થયા બાદ ગ્રાહક પર કોઈ જવાબદારી રહેશ ેિહીં. ગ્રાહક દ્વારા ક્રરપોટિ થયા પછી 

પીપીઆઈ પર ઉપાર્જિત બધી જવાબદારી યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા ઉઠાવવામાાં આવશે. આમછતાાં, 

ક્રરપોર્ટિંગિો સમય અિે અિે / અથવા પીપીઆઈ પર કરવામાાં આવેલ રાન્ઝેકશિ સાંબાંનધત નવવાદિી નસ્થનતમાાં, 

પીપીઆઈ ગુમાવાયેલ, ચોરાયેલ અથવા ગેર-ઉપયોગ થયેલિા ક્રરપોટિ પછી યસ બેન્ક / ઇઆઇપીએલિા તમામ 

નિણિયો ગ્રાહક માટે અાંનતમ અિે બાંધિકતાિ રહેશે.  

X. જવાબદારીિો બનહષ્કાર 

 

યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ સીધી કે આડકતરી રીતે થતા િુકસાિ અથવા હાનિિા સાંદભિમાાં ગ્રાહક અથવા કોઈ પણ તૃતીય પક્ષિી 

જવાબદારી હેઠળ રહેશે િહીં: 

 

a) પીપીઆઈ િો ઉપયોગ કરીિે િરીદેલ કોઈપણ માલસામાિ અથવા મેળવેલ કોઈ પણ સેવાઓમાાં કોઈપણ િામી; 

b) ગુણવત્તા, મૂલ્યિી વોરાંટી, ક્રડનલવરીમાાં નવલાંબ, િૉિ-ક્રડનલવરી, કોઈપણ ચીજવસ્ત ુઅિે સેવાઓ િનહ મળવા સાંબાંનધત 

કોઇપણ નવવાદ; 

c) પીપીઆઈિ ેમાિ આપવા અથવા સ્વીકારવા માટ ેકોઈ વ્યનક્તિો ઇિકાર; 

d) કોઈ પણ કારણસર ઇનચ્છત રીતે પીપીઆઈ કાયિ િ કરવુાં; 

e) કોઈપણ કમ્પપ્યુટર ટર્મિિલિી િામી; 

f) કોઈપણ ફોસિ મજાયર (કુદરતી આપનત્ત) ઘટિાઓ; 

g) કોઈપણ તૃતીય પક્ષ માટ ેપીપીઆઇ રાન્સફર; 

h) ગ્રાહક દ્વારા પીપીઆઈિી સમાનપ્ત; 

i) યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા પીપીઆઇિા પુિઃસાંગ્રહ દ્વારા ગ્રાહકિે કોઇપણ િોટ કે િુકસાિ થવાિુાં 

કહેવાય;  

j) કૉપોરેટમાાંથી આ બાબતે સૂચિો મળ્યા પછી, પીપીઆઈિે ફાળવવામાાં આવેલી રકમ વચ્ચેિી કોઈપણ તફાવત;   

k) ગ્રાહકિી નવિાંતી પર પીપીઆઈિી ઉપર કરવામાાં આવેલા કોઈપણ રાન્ઝેક્શિ સાંબાંનધત ક્રરવસિલ; અિે 

l) કોપોરેટિી નવિાંતી પર પીપીઆઈ પર થયેલ કોઈ પણ લોડ / રીવસિલ અથવા ફી ક્રરવસિલ. 

 

XI. નવવાક્રદત રાન્ઝેક્શન્સ 

 

a) યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા ચુકવણી માટે પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ ચાજિ અથવા રાન્ઝેક્શિ નસ્લપ અથવા અન્ય 

ચુકવણીિી માાંગ આવા ચાજિિી નિણાિયક સાનબતી રહેશે, જયાાં સુધી પીપીઆઈ િોવાઇ, ચોરાઇ અથવા કપટથી 

દુરુપયોગ િ થયો હોય અિે ગ્રાહક દ્વારા તેિા પુરાવા આપવામાાં આવેલ હોય. 



b)  પીપીઆઈિા સાંદભિમાાં બધા નવવાક્રદત રાન્ઝેક્શિ યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલિા કસ્ટમર કેર સેન્ટરમાાં, નવવાક્રદત 

રાન્ઝેકશિિી તારીિથી પાંદર (15) નબઝિેસ ક્રદવસોિી અાંદર જણાવવા જોઇએ. નવવાક્રદત રાન્ઝેક્શિથી પાંદર 

(15) નબઝિેસ ક્રદવસો પછી ગ્રાહક દ્વારા સ્વીકારેલ કરવામાાં આવેલ કોઇપણ નવિાંનત યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ 

દ્વારા સ્વીકારવામાાં આવશે િનહ.  

XII. વસ્તુઓ અિ ેસવેાઓિી ગણુવત્તા  

 

કોઈપણ મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ સામે કોઇપણ િરીદેલ સામાિ અથવા મેળવેલ સેવાઓ માટે કોઈ નવવાદ અથવા ફક્રરયાદ 

ગ્રાહક દ્વારા મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ સાથે સીધા જ ઉકેલી લેવા જોઈએ. 

 

XIII. જાહરેાત  

 

a) ગ્રાહક તેિે લગતી માનહતી અિે કોઈપણ અન્ય બેંકો અથવા િાણાકીય અથવા વૈધાનિક અથવા નિયમિકારી સત્તાવાળાઓ 

સાથે પીપીઆઈિા ઉપયોગિુાં શેકરાંગ કરવા ફક્ત કોઈ પણ િાણાકીય દુરુપયોગ / છેતરનપાંડી / કાયદાકીય ક્રકસ્સાઓમાાં માટે 

સ્વીકારે છે અિે સાંમનત આપે છે, જયાાં આરબીઆઈ, કોઈ પણ નિયમિકારી સત્તા, ભારત સરકાર અથવા કોટિ યસ બેન્ક / 

ઇઆઇપીએલિ ેઆ પ્રકારિી માનહતી પ્રગટ કરવા માટે ક્રદશામાિ કરે છે.  

b) ગ્રાહક સ્વીકારે અિે સાંમત છે કે યસ બેન્ક / ઇઆઇપીએલ કોઈપણ અન્ય બેંકો અથવા િાણાકીય અથવા વૈધાનિક અથવા 

નિયમિકારી સત્તાવાળાઓ, કોઈપણ ગ્રાહક ગુિાઓ અિે/અથવા કોઈપણ િાણાકીય દુરુપયોગ / છેતરનપાંડી / કાિૂિી 

કેસોિા ક્રકસ્સામાાં જ પીપીઆઈિો વપરાશ જયાાં આરબીઆઈ, કોઈ પણ નિયમિકારી સત્તા, ભારત સરકાર અથવા કોટિ 

યસ બેન્ક / ઇઆઇપીએલિે આ પ્રકારિી માનહતી પ્રગટ કરવા માટે ક્રદશામાિ કરે છે. યસ બેન્ક / ઇઆઇપીએલ આવા 

જાહેરાતિી હદ સનહત ગ્રાહકિે આવા બેન્કોિી નવગતો અથવા િાણાાંકીય અથવા વૈધાનિક અથવા નિયમિકારી 

સત્તાવાળાઓિી નવગતો જાહેર કરવા જવાબદાર િથી. જયાાં સુધી આરબીઆઈ, કોઈ પણ નિયમિકારી સત્તા, ભારત 

સરકાર અથવા કોટિ સ્પષ્ટ રીતે ઇઆઇપીએલિ ેિાણાકીય સાંસ્થાિા િામ જાહેર કરવાિી માંજૂરી િ આપ.ે 

 

c)  ગ્રાહક અહીં યસ બેન્ક / ઇઆઇપીએલ અિે તેિા એજન્ટોિે યસ બેન્ક / ઇઆઇપીએલ ગ્રૂપિી કાંપિીઓ અથવા 

આિુિાંનગકો સાથે ગ્રાહકિી નવગતો અિે ચુકવણી ઇનતહાસ સાંબાંનધત બધી માનહતી નવનિમય, શેર કરવા અથવા સાથે ભાગ 

કરવા અનધકૃત કરે છે, ફક્ત કોઈ પણ િાણાકીય દુરુપયોગ / છેતરનપાંડી / કાયદાકીય ક્રકસ્સાઓમાાં જયાાં આરબીઆઈ, કોઈ 

પણ નિયમિકારી સત્તા, ભારત સરકાર અથવા કોટિ સ્પષ્ટ રીતે યસ બેન્ક / ઇઆઇપીએલિે આવી માનહતી જાહેર કરવા 

સૂનચત કરે. 

 

XIV. કાયદાિુાં સાંચાલિ અિ ેન્યાયક્ષતે્ર 

 

 આ નિયમો અિે શરતોિા સાંબાંધમાાં થતા બધા નવવાદો ભારતિા કાયદા અિુસાર સાંચાનલત કરવામાાં આવશે અિે તેિો 

અમલ કરવામાાં આવશે અિે મુાંબઇિી અદાલતોિા નવનશષ્ટ ક્ષેત્રાનધકારિે આધીિ રહેશે.  

 

XV. નિયમો અિ ેશરતોમાાં સધુારાઓ 

 

a) યસ બેન્ક / ઇઆઇપીએલ આ નિયમો અિે શરતો, પીપીએઆઈ પર આપેલી સુનવધાઓ અિે લાભો, ચાર્જિસ સનહત 

પરાંતુ તે મયાિક્રદત િહીં, બદલવાિો એકમાત્ર અનધકાર અિામત રાિે છે. 



b) ઇઆઇપીએલ  વેબસાઈટ પર હોસ્ટ કરીિે અથવા યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ દ્વારા િક્કી કરવામાાં આવેલી અન્ય કોઇ રીત 

સુધારેલા નિયમો અિે શરતોિી જાણ કરશે.  

c) ગ્રાહકો આ નિયમો અિ ેશરતો, વેબસાઈટ પર પોસ્ટ કરવામાાં આવી શકે છે તેમાાં સુધારા સનહતિી નિયનમત સમીક્ષા કરવા 

માટે જવાબદાર રહેશે અિે પીપીઆઇિો ઉપયોગ ચાલ ુરાિીિે સુધારેલા નિયમો અિે શરતોિે સ્વીકાયુિં હોવાિુાં માિવામાાં 

આવશે. 

 

XVI. ગ્રાહક ફક્રરયાદ નિવારણ  

 

a) પીપીઆઈ અિે/અથવા આ નિયમો અિે શરતોિે લગતા કોઈ નવવાદ અથવા ફક્રરયાદિી ઘટિામાાં, ગ્રાહક 1860 210 

9999 પર કસ્ટર કેર િાંબર પર સાંપકિ કરી શકે છે અિે જો સાંપકિ િ થાય તો 1800 3000 1113 પર. તમે 

assist-IN@edenred.com પણ લિી પણ શકો છો અિે જો પહોંચ િ હોય તો 

edenred.support@yesbank.in પર.  વધુ માનહતી www.edenred.co.in / www.yesbank.in પર મળી 

શકે છે.  

b) પીપીઆઈ અિે/અથવા આ નિયમો અિે શરતોિે લગતા કોઈ નવવાદ અથવા ફક્રરયાદિી ઘટિામાાં, જો તે યસ બેન્ક/ 

ઇઆઇપીએલ કસ્ટમર કેર કેન્ર દ્વારા પયાિપ્ત સાંબોધિ િ થાય અથવા ઉકેલાયેલ િથી, તો ગ્રાહક િોડલ અનધકારીિો સાંપકિ 

કરી શકે છે, જેમિી નવગતો યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલિી વેબસાઇટ પર મળી આવે છે.  

c) યસ બેન્ક/ ઇઆઇપીએલ સાંમત થાય છે કે ગ્રાહક દ્વારા ઉઠાવવામાાં આવેલ તમામ ફક્રરયાદો, નવવાદો અથવા ફક્રરયાદિે 

સમયબદ્ધ રીતે સાંબોનધત કરવામાાં આવશે અિે / અથવા ઉકેલવામાાં આવશે. 

d) ગ્રાહક ફક્રરયાદ નિવારણ માટે કોઈપણ સમય ે બેંકકાંગ ઑમ્પબડ્સમેિિે સાંપકિ કરી શકે છે. બેંકકાંગ ઑમ્પબડ્સમેિિી યાદી 

ભારતીય ક્રરઝવિ બેન્કિી વેબસાઇટ એટલે કે www.rbi.org.in. પર ઉપલબ્ધ છે. 

 

ભોજિ કાડિ 

 

આ નવભાગ એવા નિયમો અિે શરતો દશાિવે છે જે માત્ર ઇઆઇપીએલ/ યસ બેન્ક દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલ ભોજિ કાડિિે જ 

લાગુ હોય છે.  

 

A. વ્યાખ્યા  

 

આ નવભાગિા હેતુ માટે “ભોજિ કાડિ” અથિ ક્રટક્રકટ રસે્ટોરન્ટ ® ભોજિ કાડિ ક ેજે યસ બેન્ક અિે ઇઆઇપીએલ વચ્ચેિા 

સહ-બ્રાનન્ડાંગ સાંબાંધ હેઠળ જારી કરવામાાં આવશે, જેિો ઉપયોગ િોરાક અિે નબિ-આલ્કોહોનલક પીણા િરીદવા માટે જ 

થશે.  

B. ભોજિ કાડિિી લાક્ષનણકતાઓ  

 

 ભોજિ કાડિિો ઉપયોગ મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ િાતે ઉપયોગ િોરાક અિે નબિ-આલ્કોહોનલક પીણા િરીદવા માટે જ 

થશે.  

 ભોજિ કાડિ, કોઇપણ પક્રરનસ્થનત હેઠળ, રોકડ માટે નવનિમય અથવા અન્ય નપ્રપેઇડ સાધિો સનહત અન્ય કોઇ માલ અિે 

સેવાઓિી િરીદી માટ ેઉપયોગમાાં લેવાશે િનહ.  

 ભોજિ કાડિિી પ્રકૃનતફરીથી લોડ થવા યોગ્ય હોય છે. 

mailto:assist-IN@edenred.com
mailto:
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 ભોજિ કાડિિો ઉપયોગ કોઈપણ એટીએમ પર પૈસા ઉપાડવા અથવા એટીએમ પર અન્ય કોઇપણ પ્રવૃનત્ત કરવા માટે થશ ે

િનહ.  

 

C. ભોજિ કાડિિી સ્વીકનૃત અિ ેઉપયોગ 

 

1. કેવાયસી ઔપચાક્રરકતાઓ પૂણિ કયાિ પછી સમયાાંતરે રેગ્યુલેશન્સ હેઠળ સૂચવ્યા મુજબ ગ્રાહક મહત્તમ મયાિદા 

માટે ભોજિ કાડિિો ઉપયોગ કરી શકશે. હાલમાાં, કેવાયસી ઔપચાક્રરકતાઓ અિે નિધાિક્રરત મહત્તમ મયાિદા િીચે 

મુજબ છે:  

a) રૂ. 10,000/- સુધી ગ્રાહકિી લઘતુ્તમ નવગતો સ્વીકારીિ:ે 

 

 લઘુત્તમ નવગતોમાાં એક વિતિા પીિિી ચકાસણી સાથેિો મોબાઈલ િાંબર અિે પીએમએલ નિયમો 2005 િા 

નિયમ 2 (ડી) હેઠળ ઉલ્લેનિત 'અનધકૃત રીતે માન્ય દસ્તાવેજ', જે સમયાાંતરે સુધારેલ છે, તેિા િામ અિે 

અિન્ય ઓળિ િાંબરિી સ્વ-ઘોિણાિો સમાવેશ કરશે.  

 કોઈપણ મનહિા દરનમયાિ આવા ભોજિ કાડ્સિમાાં લોડ થયેલ રકમ રૂ. 10,000/-થી વધુ હશે િનહ અિે 

િાણાકીય વિિ દરમ્પયાિ લોડ થયેલ કુલ રકમ રૂ. 1,00,000 / - થી વધુ હશે િહીં. 

 આવા ભોજિ કાડ્સિમાાં કોઈ પણ સમયે બાકી રકમ રૂ .10,000 / - થી વધુ હશે િહીં. 

  કોઈ પણ મનહિા દરનમયાિ આવા ભોજિ કાડિમાાંથી ડેનબટિી કુલ રકમ રૂ. 10,000 / -થી વધુ હશે િહીં. 

 આ પ્રકાર હેઠળ જારી કરવામાાં આવેલ ભોજિ કાડિિે ભોજિ કાડિિા મુદતિી તારીિથી 12 મનહિાિી અાંદર 

કેવાયસી સુસાંગત ભોજિ ભોજિમાાં રૂપાાંતક્રરત કરવામાાં આવશે. જો આમ િનહ થાય તો, આવા ભોજિ 

કાડ્સિમાાં ફરીથી વધુ લોડ કરવાિી પરવાિગી િથી. આમછતાાં, ગ્રાહકિે ભોજિ કાડિમાાં ઉપલબ્ધ બેલેન્સિો 

ઉપયોગ કરવાિી માંજૂરી આપવામાાં આવશે. 

 

b) રૂ. 1,00,000/- સુધી ગ્રાહકિી કવેાયસી પણૂિ કયાિ પછી: 

 

 કેવાયસી જરૂરીયાતો ભારતીય ક્રરઝવિ બેન્ક અિે/અથવા ભારત સરકાર દ્વારા રચવામાાં આવેલી કોઈપણ અન્ય 

સક્ષમ સત્તા અિે/અથવા િાણા માંત્રાલય, ઇલેક્રોનિક્સ અિે માનહતી ટેકિોલોજી માંત્રાલય અથવા આવા અન્ય 

સક્ષમ માંત્રાલય સમયાાંતરે ભારત સરકારિી સૂચિાઓ હેઠળ કામ કરે, તેમિા દ્વારા જારી કરાયેલા રેગ્યુલેશન્સ 

હેઠળ આપવામાાં આવી છે. 

 કેવાયસી ઔપચાક્રરકતાઓ પૂણિ કયાિ પછી, કોઇપણ સમયે ભોજિ કાડિ પરિી રકમ રૂ 1,00,000/-થી વધુ થશે 

િનહ.  

 

2. ઇઆઇપીએલ/યસ બેન્ક મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ દ્વારા ગ્રાહકિે આપવામાાં આવતા િાદ્ય અિે નબિ-

આલ્કોહોનલક પીણાાંિી સેવા અથવા પહોંચાડવાિી બાબતે જવાબદાર રહેશે િહીં. 

3. ભોજિ કાડિ ફક્ત વાસ્તનવક અાંગત હેતુઓ માટે જ વાપરવામાાં આવશે. સ્પષ્ટતા કરવામાાં આવે છે કે  ચોક્કસ 

વધારાિી સેવાઓ મેળવવા માટે ચાજિ  અથવા મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્્સ દ્વારા આપવામાાં આવતી સુનવધાઓ 

સનહત અમુક મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્્સમાાં થયેલા િચિ. 

4. ગ્રાહક સ્વીકારે છે કે ગ્રાહક દ્વારા અન્ય પીપીઆઇિો ઉપયોગ કરી કરવામાાં આવેલ રદ રાન્ઝેકશિ અથવા 

નિષ્ફળ, પરત, િકારાયેલ ક્રકસ્સામાાં બધા ક્રરફન્ડ ભોજિ કાડિમાાં િેક્રડટ કરવામાાં આવશે િહીં. 



5. ગ્રાહક આથી સ્વીકાર કરે છે અિે સાંમત થાય છે કે કોપોરેટ દ્વારા મૂકવામાાં આવેલી નવિાંનત અિુસાર ભોજિ કાડિ 

ફરીથી લોડ કરી શકાય છે. 

 

D. ચાર્જીસિી સૂનચ 

 

ચાર્જીસિી નવગત રકમ  (રૂનપયા માાં) 

કાડિ ક્રરપ્લેસમેન્ટ રૂ. 100 પ્રનત ભોજિ કાડિ 

રાન્ઝેક્શિ વગર કાડિ રૂ. 30 પ્રનત મનહિા** 

કાડિ સક્રિયકરણ રૂ. 10 પ્રનત ભોજિ કાડિ  

રજીસ્રેશિ કોડ ફરી આપવો રૂ. 50 નવિાંનત 

ચાજિ નસ્લપ પુિઃપ્રાનપ્ત નવિાંતી રૂ. 200 પ્રનત નવિાંનત 

વાર્િિક જાળવણી િચિ 

 

રૂ. વાર્િિક જાળવણી િચિ - 100 પ્રનત વિિ / 

ભોજિ ભોજિ દીઠ 

ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ 

 

રૂ. 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਐਸਐਮਐਸ 

ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ 

 

િોંધ: ઉપરોક્ત ચાર્જીસ તમામ કરવેરા નવિાિા છે. ઉપર જણાવેલ ચાર્જીસ ઉપરાાંત લાગુ કરાયેલા તમામ કર લાગુ કરવામાાં 

આવશે. 

           ** આ ફી કાડિ પર સતત 90 ક્રદવસ સુધી કાડિ પર િૉિ-રાન્ઝેક્શિ માટે લેવામાાં આવશે 

 

નગફ્ટકાડિ 

આ નવભાગ એવા નિયમો અિે શરતો દશાિવે છે જે માત્ર ઇઆઇપીએલ/ યસ બેન્ક દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલ નગફ્ટ કાડિિે જ લાગુ 

હોય છે.  

A. વ્યાખ્યા 

આ નવભાગિા હેતુ માટે “નગફ્ટકાડિ” િો અથિ ક્રટક્રકટ મબુારકબાદ ® નગફ્ટ કાડિ કે જે યસ બેન્ક અિે ઇઆઇપીએલ વચ્ચેિા સહ-

બ્રાનન્ડાંગ સાંબાંધ હેઠળ જારી કરવામાાં આવશે, જેિો ઉપયોગ સામાિ અિે સેવાઓ િરીદવા માટે થશે. 

 

B. નગફ્ટકાડિિી લાક્ષનણકતાઓ  

 

 નગફ્ટકાડિિે કોઇપણ પક્રરનસ્થનતમાાં, રોકડમાાં બદલી શકાશે િનહ. 

 નગફ્ટકાડિિી પ્રકૃનત ફરીથી લોડ કરી શકાય એવી િથી. 

  નગફ્ટકાડિિો ઉપયોગ કોઈપણ એટીએમ પર પૈસા ઉપાડવા અથવા એટીએમ પર અન્ય કોઇપણ પ્રવૃનત્ત કરવા 

માટે થશે િનહ.  

C. નગફ્ટકાડિિી નસ્વકૃનત અિે ઉપયોગ  

 

1. પ્રતયેક નગફ્ટકાડિ પર મહત્તમ રૂ. 10,000/- થી વધુ મુલ્ય લોડ કરી શકાશે િનહ 

2. ઇઆઇપીએલ / યસ બેન્ક મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ દ્વારા ગ્રાહકિે પૂરી પાડવામાાં આવેલ માલસામાિ અિે 

સેવાઓિી ગુણવત્તા માટે જવાબદાર રહેશે િહીં. 



3. નગફ્ટકાડિિો ઉપયોગ વાસ્તનવક વ્યનક્તગત. ઓક્રફનશયલ હેતુઓ માટે જ થશે. એવી સ્પષ્ટતા કરવામાાં આવે છે કે ચોક્કસ 

વધારાિી સેવાઓ મેળવવા માટે ચાજિ  અથવા મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્્સ દ્વારા આપવામાાં આવતી સુનવધાઓ સનહત અમુક 

મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્્સમાાં થયેલા િચિ. 

4. ગ્રાહક સ્વીકારે છે કે ગ્રાહક દ્વારા અન્ય પીપીઆઇિો ઉપયોગ કરી કરવામાાં આવેલ રદ રાન્ઝેકશિ અથવા નિષ્ફળ, 

પરત, િકારાયેલ ક્રકસ્સામાાં બધા ક્રરફન્ડ નગફ્ટ કાડિમાાં િેક્રડટ કરવામાાં આવશે િહીં.  

D. ચાર્જીસિી સૂનચ 

 

ચાર્જીસિી નવગત રકમ  (રૂનપયા માાં) 

કાડિ ક્રરપ્લેસમેન્ટ Rs. 100 પ્રનત નગફ્ટ કાડિ 

રાન્ઝેક્શિ વગર કાડિ Rs. પ્રનત માહ નત્રમાનસક ચાજિ કરવામાાં 

આવશે 

કાડિ સક્રિયકરણ Rs. 10 પ્રનત નગફ્ટ કાડિ 

રજીસ્રેશિ કોડ ફરી આપવો Rs. 50 પ્રનત નવિાંનત 

ચાજિ નસ્લપ પુિઃપ્રાનપ્ત નવિાંતી Rs. 200 પ્રનત નવિાંનત 

* ક્રટક્રકટ મુબારકબાદી® મેક્સ નગફ્ટ કાડિમાાં કાડિ સક્રિયકરણ ચાર્જીસ લાગુ પડશે િનહ.  

 

િોંધ: ઉપરોક્ત ચાર્જીસ તમામ કરવેરા નવિાિા છે. ઉપર જણાવેલ ચાર્જીસ ઉપરાાંત લાગુ કરાયેલા તમામ કર લાગુ કરવામાાં 

આવશે. 

 

E. ક્રટક્રકટ મબુારકબાદી® નપ્રનમયમ નગફ્ટકાડિ માટ ેનવનશષ્ટ શરતો  

 

વ્યાખ્યાઓ:  

 

 આ પેટાનવભાગ (ઈ)િા હેતુ માટે, “નપ્રનમયમ નગફ્ટ કાડિ”િો અથિ યસ બેન્ક અિે ઇઆઇપીએલ વચ્ચેિા સહ-

બ્રાનન્ડાંગ સાંબાંધ હેઠળ ક્રટક્રકટ મુબારકબાદી®  નપ્રનમયમ નગફ્ટ કાડિ જારી કરવામાાં આવશે, જેિો ઉપયોગ સામાિ 

અિે સેવાઓ િરીદવા માટે થશે 

  “લાભો”િો અથિ ગ્રાહકિે અહીં નવગતમાાં જણાવ્યા અિુસાર નિયમો અિે શરતો મૂજબ અપાતી રાન્ઝેક્શિ વેલ્યુિી 

ચોક્કસ ટકાવારીિી રકમ થશે. 

  આ પેટાનવભાગ (ઈ)િા હેતુ માટે, “આઉટલેટ”િો અથિ એડન્રેડ સાંલગ્િ ક્રટક્રકટ મુબારકબાદી પ્રીનમયમ ® લાભો 

આઉટલે્સ થાય છે, જયાાં ઇઆઈપીએલ ગ્રાહકિે લાભ આપશે, જો પ્રીનમયમ નગફ્ટકાડિિો આ આઉટલે્સ પર ઉપયોગ 

કરવામાાં આવ્યો હોય. વધુમાાં આ આઉટલે્સિે વેબસાઇટ પર ઇઆઇપીએલ દ્વારા પૂરી પાડવામાાં આવેલી સાંલગ્િ 

ક્રડરેક્ટરીમાાં એક અલગ સૂનચ તરીકે સૂનચત કરવામાાં આવશે. 

 

લાભ મળેવવા માટિેી શરતો: 

 

 લાભ ફક્ત પ્રીનમયમ નગફ્ટ કાડિ પર જ ઉપલબ્ધ છે. આઉટલે્સ પર માત્ર તેમિા પ્રીનમયમ નગફ્ટ કાડિ દ્વારા હાથ 

ધરવામાાં આવેલા રાન્ઝેક્શિ પર ગ્રાહકોિે લાભ આપવામાાં આવે છે. 



 માસ્ટરકાડિ સ્વીકારતા તમામ વેપારી મથકો પર પ્રીનમયમ નગફ્ટ કાડિ સ્વીકારવામાાં આવશે, જો રાન્ઝેક્શિ 

આઉટલેટમાાં કરવામાાં આવે તો જ લાભ આપવામાાં આવશે અિે આ આઉટલેટ દ્વારા ઇઆઇપીએલ દ્વારા 

આવશ્યક સાંપૂણિ માનહતી પૂરી પાડવામાાં આવી છે. જો કોઈપણ મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ જે આઉટલે્સ માટે 

સાંલગ્િ ક્રડરેક્ટરીિો ભાગ છે અિે તેમિી સાંપૂણિ નવગતો પ્રદાિ કરી િથી, તો ઈઆઇપીએલ ગ્રાહકિ ેલાભ પૂરો 

પાડવા જવાબદાર િથી. 

 ગ્રાહકિે આઉટલેટ દ્વારા સાંપૂણિ રાન્ઝેક્શિિી કકાંમત માટે નબલ આપવામાાં આવશે. ઈઆઇપીએલ દ્વારા 

લાભોિી કાયિવાહી આઉટલેટ દ્વારા રાન્ઝેક્શિિા સેટલમેન્ટ પછી (સામાન્ય રીતે 2-3 નબઝિેસ ક્રદવસો) 

કરવામાાં આવશે. રાન્ઝેક્શિિા સેટલમેન્ટિો સમય દરેક આઉટલેટમાાં બદલાઈ શકે છે. 

 અહીં સ્પષ્ટતા કરવામાાં આવે છેકે લાભિી કોઈ અલગ િેક્રડટ એન્રી પ્રીનમયમ ગીફ્ટ કાડિ પર પોસ્ટ કરવામાાં આવશે 

િહીં. ગ્રાહક દ્વારા ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ એકાઉન્ટ બેલેન્સમાાં લાભિી રકમ ઉમેરવામાાં આવશે. 

 પ્રીનમયમ નગફ્ટ કાડિ પર ચુકવણી કરવામાાં આવતા લાભ સાંબાંનધત સામનયક અપડે્સિી એસએમએસ 

ચેતવણીઓ દ્વારા ગ્રાહકિ ે જાણ કરવામાાં આવશે અિે ગ્રાહક ઇઆઇપીએલ દ્વારા સમય સમયે ઉપલબ્ધ 

કરાવવમાાં આવેલ કોઈપણ પદ્ધનત દ્વારા ગ્રાહક પ્રીનમયમ નગફ્ટકાડિ પર અપડેટ થયેલ બેલેન્સ, રાન્ઝેક્શિિી 

નવગતો, વગેરે ચકાસી શકે છે.  

 પ્રીનમયમ નગફ્ટ કાડિ રદ કરવા પર, પ્રીનમયમ નગફ્ટ કાડિમાાં ઉમેરવા માટે બાકી રહેલી કોઈપણ લાભિી રકમ જપ્ત 

કરવામાાં આવશે અિે આથી પ્રીનમયમ નગફ્ટ કાડિમાાં તેિે ઉમેરવામાાં આવશે િનહ.  

 પરત િરીદી, નવવાક્રદત રાન્ઝેક્શિ અથવા અિનધકૃત / કપટ રાન્ઝેક્શિ લાભ માટે હકદાર રહેશે િહીં. 

 

નવનવધ શરતો: 

 લાભ સાથે સાંબાંનધત બધા લાગુ કર, ફરજો જે પણ સ્વરૂપે વસુલવામાાં આવે છે, યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ સાંપૂણિપણે 

બાકાત રહી ગ્રાહક દ્વારા સાંપૂણિપણે ભરપાઈ કરવામાાં આવશે અિે યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ આ માટે નબલકુલ જવાબદાર 

રહેશે િનહ. 

 ઇઆઇપીએલ, તેિી સાંપૂણિ મિસૂફી મૂજબ કોઈ પણ અગાઉથી જાણ કયાિ નવિા કોઈ પણ રકમિા લાભો કે જે અજાણતાાં / 

ભૂલથી પ્રીનમયમ નગફ્ટ કાડિમાાં ઉમેરાયાાં હોય,તેિે ક્રરવસિ કરવા હકદાર રહેશે.  

 લાભ સાંબાંનધત તમામ બાબતોમાાં, યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલિો નિણિય ગ્રાહક પર તમામ બાબતોમાાં અાંનતમ અિે બાંધિકતાિ 

રહેશે. 

 યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ કોઇપણ પ્રકારિી અગાઉથી અપાયેલ સૂચિા નવિા આમાાંિી કોઈપણ અથવા િાસ શરતોિે 

ઉમેરવા, સાંશોનધત કરવા અથવા સુધારવામાાં અથવા બધા લાભો પાછા િેંચવા માટે કોઇપણ સમયે હક અિામત રાિે છે.  

 યસ બેન્ક/ઇઆઇપીએલ કોઈપણ ક્રિયાઓ, દાવાઓ, માાંગણીઓ, િુકસાિ, િુકસાિી, િચિ, ચાર્જીસ અથવા કકાંમત, કે જે 

ગ્રાહકિે લાભોિા સાંબાંધમાાં ભોગવવા પડે, જાળવવા પડે અથવા ઉઠાવવ પડે તેિે માટે જવાબદાર રહેશે િનહ.  

 માન્ય અિે સક્રિય પ્રીનમયમ નગફ્ટ કાડ્સિ દ્વારા ગ્રાહક સારી નસ્થનતમાાં આ સુનવધાિો લાભ લે છે, તેણે આ િાસ શરતો 

અિે સમય સમય પર કરવામાાં આવતાાં સૂધારોિે વાાંચી, સમજી અિે સ્વીકૃત કયાિ હોવાિુાં માિવામાાં આવશે 

ક્રરવોડિ કાડિ 

આ નવભાગ એવા નિયમો અિે શરતો દશાિવે છે જે માત્ર ઇઆઇપીએલ/ યસ બેન્ક દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલ ક્રરવોડિ કાડિિે જ 

લાગુ હોય છે.  

 

A. વ્યાખ્યા 

આ નવભાગિા હેતુ માટે “ક્રરવોડિ કાડિ” િોઅથિ ક્રટક્રકટ મબુારકબાદી ® ક્રરવોડિ કાડિ ક ે જે યસ બેન્ક અિે ઇઆઇપીએલ 

વચ્ચેિા સહ-બ્રાનન્ડાંગ સાંબાંધ હેઠળ જારી કરવામાાં આવશે, જેિો ઉપયોગ સામાિ અિે સેવાઓ િરીદવા માટે થશે.  

 

B. ક્રરવોડિ કાડિિી લાક્ષનણકતાઓ  



 

 ક્રરવોડિસ કાડિ, કોઇપણ પક્રરનસ્થનતમાાં રોકડમાાં બદલી શકાશે િનહ. 

 ક્રરવોડિસ કાડિિે ફરીથી લોડ કરી શકાય છે. 

 ક્રરવોડિસ કાડિિો ઉપયોગ કોઈપણ એટીએમ પર પૈસા ઉપાડવા અથવા એટીએમ પર અન્ય કોઇપણ પ્રવૃનત્ત કરવા 

માટે થશે િનહ.  

C. ક્રરવોડિસ કાડિિી સ્વીકનૃત અિ ેઉપયોગ  

 

1. કેવાયસી ઔપચાક્રરકતાઓ પૂણિ કયાિ પછી સમયાાંતરે રેગ્યુલેશન્સ હેઠળ સૂચવ્યા મુજબ ગ્રાહક મહત્તમ મયાિદા 

માટે ક્રરવોડિસ કાડિિો ઉપયોગ કરી શકશે.  

હાલમાાં, કેવાયસી ઔપચાક્રરકતાઓ અિે નિધાિક્રરત મહત્તમ મયાિદા િીચ ેમુજબ છે: 

a) રૂ. 10,000/- સુધી ગ્રાહકિી લઘતુ્તમ નવગતો સ્વીકારીિ:ે 

 લઘુત્તમ નવગતોમાાં એક વિતિા પીિિી ચકાસણી(ઓટીપી) સાથેિો મોબાઈલ િાંબર અિે પીએમએલ નિયમો 

2005 િા નિયમ 2 (ડી) હેઠળ ઉલ્લેનિત 'અનધકૃત રીત ેમાન્ય દસ્તાવેજ', જે સમયાાંતરે સુધારેલ છે, તેિા િામ 

અિે અિન્ય ઓળિ િાંબરિી સ્વ-ઘોિણાિો સમાવેશ કરશે.  

 કોઈપણ મનહિા દરનમયાિ આવા ક્રરવોડિસ કાડિમાાં લોડ થયેલ રકમ રૂ. 10,000/-થી વધુ હશે િનહ અિે િાણાકીય 

વિિ દરમ્પયાિ લોડ થયેલ કુલ રકમ રૂ. 1,00,000 / - થી વધુ હશે િહીં. 

 આવા ક્રરવોડિસ કાડિમાાં કોઈ પણ સમયે બાકી રકમ રૂ .10,000 / - થી વધુ હશે િહીં. 

  કોઈ પણ મનહિા દરનમયાિ આવા ક્રરવોડિસ કાડિમાાંથી ડેનબટિી કુલ રકમ રૂ. 10,000 / -થી વધુ હશે િહીં. 

 આ પ્રકાર હેઠળ જારી કરવામાાં આવેલ ક્રરવોડિસ કાડિિે ક્રરવોડિસ કાડિિી મુદતિી તારીિથી 12 મનહિાિી અાંદર 

કેવાયસી સુસાંગત ક્રરવોડિસ કાડિમાાં રૂપાાંતક્રરત કરવામાાં આવશે. જો આમ િનહ થાય તો, આવા ક્રરવોડિસ કાડિમાાં 

ફરીથી વધુ લોડ કરવાિી પરવાિગી િથી. આમછતાાં, ગ્રાહકિે ક્રરવોડિસ કાડિમાાં ઉપલબ્ધ બેલેન્સિો ઉપયોગ 

કરવાિી માંજૂરી આપવામાાં આવશે 

 

b) રૂ. 1,00,000/- સુધી ગ્રાહકિી કવેાયસી પણૂિ કયાિ પછી: 

 કેવાયસી જરૂરીયાતો ભારતીય ક્રરઝવિ બેન્ક અિે/અથવા ભારત સરકાર દ્વારા રચવામાાં આવેલી કોઈપણ અન્ય 

સક્ષમ સત્તા અિે/અથવા િાણા માંત્રાલય, ઇલેક્રોનિક્સ અિે માનહતી ટેકિોલોજી માંત્રાલય અથવા આવા અન્ય 

સક્ષમ માંત્રાલય સમયાાંતરે ભારત સરકારિી સૂચિાઓ હેઠળ કામ કરે, તેમિા દ્વારા જારી કરાયેલા રેગ્યુલેશન્સ 

હેઠળ આપવામાાં આવી છે. 

 કેવાયસી ઔપચાક્રરકતાઓ પૂણિ કયાિ પછી, કોઇપણ સમયે ક્રરવોડિસ કાડિ પરિી રકમ રૂ 1,00,000/-થી વધુ થશે 

િનહ.  

2. ઇઆઇપીએલ/યસ બેન્ક મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્ટ દ્વારા ગ્રાહકિે આપવામાાં આવતા માલસામાિ અિે 

સેવાઓિી ગુણવત્તા બાબતે જવાબદાર રહેશે િહીં. 

3. ક્રરવોડિસ કાડિ ફક્ત વાસ્તનવક અાંગત/ઓક્રફનશયલ હેતુઓ માટે જ વાપરવામાાં આવશે. સ્પષ્ટતા કરવામાાં આવે છે કે  

ચોક્કસ વધારાિી સેવાઓ મેળવવા માટે ચાજિ  અથવા મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્્સ દ્વારા આપવામાાં આવતી 

સુનવધાઓ સનહત અમુક મચિન્ટ એસ્ટાનબ્લશમેન્્સમાાં થયેલા િચિ. 

4. ગ્રાહક સ્વીકારે છે કે ગ્રાહક દ્વારા અન્ય પીપીઆઇિો ઉપયોગ કરી કરવામાાં આવેલ રદ રાન્ઝેકશિ અથવા 

નિષ્ફળ, પરત, િકારાયેલ ક્રકસ્સામાાં બધા ક્રરફન્ડ ક્રરવોડિસ કાડિમાાં િેક્રડટ કરવામાાં આવશે િહીં. 



5. ગ્રાહક આથી સ્વીકાર કરે છે અિે સાંમત થાય છે કે કોપોરેટ દ્વારા મૂકવામાાં આવેલી નવિાંનત અિુસાર ક્રરવોડિસ 

કાડિ ફરીથી લોડ કરી શકાય છે.  

D. ચાર્જીસિી સૂનચ  

 

ચાર્જીસિી નવગત રકમ (રૂ. માાં ) 

કાડિ ક્રરપ્લેસમેન્ટ રૂ. 100 પ્રનત ક્રરવોડિ કાડિ 

રાન્ઝેક્શિ વગર કાડિ રૂ. 15 પ્રનત માહ ચાજિ નત્રમાનસક 

કાડિ સક્રિયકરણ રૂ. 10 પ્રનત ક્રરવોડિ કાડિ 

રજીસ્રેશિ કોડ ફરી આપવો રૂ. 50 નવિાંનત પર 

ચાજિ નસ્લપ પુિઃપ્રાનપ્ત નવિાંતી રૂ. 200 નવિાંનત પર 

 

િોંધ: ઉપરોક્ત ચાર્જીસ તમામ કરવેરા નવિાિા છે. ઉપર જણાવેલ ચાર્જીસ ઉપરાાંત લાગુ કરાયેલા તમામ કર લાગુ કરવામાાં 

આવશે. 

 


