
ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು 
 

ಈ ದಾಖಲೆಯು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ುಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಇಐಪಿಎಲ್ / ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ 

ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಎಲಾಿ ಪಿಪಿಐಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನ್ುು ಪ್ರಸುಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ಿದೆ. 
 

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು 
ಇಲ್ಲ ಿಉಲೆಿೇಖಿಸಲಾದ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳು (ಇನ್ುು ಮುಾಂದೆ "ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು" 
ಎಾಂದು ಉಲೆಿೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ) ಎಲಾಿ ಪಿಪಿಐಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ಿವೆ, ಮತ್ುಿ ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ುು 
ಒಪಿಿಕೊಳಳಬೆೇಕು ಮತ್ುಿ ಸ್ತವೇಕರಿಸಬೆೇಕು. ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತದ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳು, ಪಿಪಿಐಗಳಿಗೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ುದೆೇ ಆದ ವಿವೆೇಚನೆಯಾಂದ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ತಿದುುಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ  
ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಾಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸ್ತದ ಮತ್ುಿ ನಿೇವು ಮತ್ುಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ಡುವಿನ್ 
ಸಾಂಪ್ೂರ್ಿ ಒಪ್ಿಾಂದ ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ವಯವಸ್ೆೆಯನ್ುು ರೂಪಿಸುತ್ಿವೆ. 
 
ಯಾವುದೆೇ ಪಿಪಿಐಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆದುಕೊಳಳಲು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯನ್ುು ಪ್ೂರ್ಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಇಲ್ಲ ಿ
ನ್ಮೂರ್ದಸ್ತದ ಪ್ರತಿಯಾಂದೂ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನ್ುು ನಿೇವು ಸಿಷ್ಟವಾಗಿ ಓರ್ದರ್ದುೇರಿ, 
ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿರ್ದುೇರಿ ಮತ್ುಿ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸ್ತರ್ದುೇರಿ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ತಿದುುಪ್ಡಿ 
ಮಾಡಬಹುದಾದ, ಇಲ್ಲ ಿಉಲೆಿೇಖಿಸ್ತದ ಎಲಾಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಿಗೆ ಬದಧರಾಗಿರಲು ನಿೇವು ಒಪ್ುಿತಿಿೇರಿ. 
 

I. ವ್ಾಯಖ್ಾಯನ್ಗಳು 
 

ಈ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಲ್ಲ,ಿ ವಯತಿರಿಕ ಿಉದೆುೇಶವು ಕಾಣಿಸ್ತಕೊಳಳದ ಹೊರತ್ು ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ಇದಕೆೆ 
ಹೊರತಾದ ಸಾಂದಭಿಕೆೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೊರತ್ು, ದೊಡಡ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪ್ದಗಳು ಇವುಗಳಿಾಂದ ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲಿಟ್ಟಟವೆ: (i) 
ಉದಧರರ್ಗಳು ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ಆವರರ್ದಲ್ಲ ಿಸ್ೆೇರಿಸುವಿಕೆಯು ಅಲ್ಲ ಿವಿವರಿಸ್ತದ ಅಥಿಗಳನ್ುು ಹೊಾಂರ್ದವೆ; ಮತ್ುಿ (ii) 
ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ದಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿಯೇಜಿಸಲಾದ ಅಥಿಗಳನ್ುು ಹೊಾಂರ್ದರುತ್ಿವೆ: 
 

ಎ) "ಖ್ಾತೆ" ಅಾಂದರೆ ಅದು ಅಾಂತ್ಹ ಪಿಪಿಐನ್ಲ್ಲ ಿಲಭಯವಿರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ುು ಉಸುಿವಾರಿ ಮಾಡುವ 
ಉದೆುೇಶಕಾೆಗಿ, ಅಾಂತ್ಹ ಪಿಪಿಐನ್ಲ್ಲ ಿಲೊೇಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ಿಕೆೆ ಸಮಾನ್ವಾದ ಖ್ಾತಾ ಶಿಲುೆ(ಬಾಯಲೆನ್ಸ್) 
ಇರುವ ಪಿರಪೆೇಯ್ಡಡ ಖ್ಾತೆಯನ್ುು ಉಲೆಿೇಖಿಸುತ್ಿದೆ. 
 



ಬಿ) "ವಯವಹಾರದ ರ್ದನ್" ಎಾಂದರೆ ಭಾನ್ುವಾರ ಅಥವಾ ನೆಗೊೇಷಿಯೆಬಲ್ ಇನ್ು್ರುಮಾಂಟ್ ಕಾಯೆು,1881 ರ 
ಖಾಂಡ 25ರ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿನಿರೂಪಿಸ್ತದ ಸ್ಾವಿಜನಿಕ ರಜಾರ್ದನ್ಗಳನ್ುು ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸ್ತ ಬಾಯಾಂಕ್ರನ್ ವಯವಹಾರ 
ಮಾಡಲು ಬಾಯಾಂಕುಗಳು ತೆರೆರ್ದರುವ ರ್ದನ್ವಾಗಿದೆ. 
 
ಸ್ತ) "ಕಾಡ್ಿದಾರನ್ ಕೆವೆೈಸ್ತ ನ್ಮೂನೆ" ಅಾಂದರೆ ಸನಿುವೆೇಶವು ಅನ್ುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಸಾಂದಭಿಕೆೆ 
ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದಾದ ಮತ್ುಿ ಪಿರಪೆೇಯ್ಡಡ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಯಾಂರ್ದಗೆ 
ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಳವ ಉದೆುೇಶಕಾೆಗಿ ಪಿರಪೆೇಯ್ಡಡ ಕಾಡ್ ಿ ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಒದಗಿಸ್ತದ 
ಸಿಷಿಟೇಕರರ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ಘೂೇಷ್ಣೆಗಳನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡು ಗಾರಹಕನ್ು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ತದ ಪಿರಪೆೇಯ್ಡಡ ಕಾಡ್ಿ ಅಜಿಿ ನ್ಮೂನೆಯು ಎಾಂದು ಅಥಿ.  
 
ಡಿ) "ಶುಲೆಗಳು" ಎಾಂದರೆ ಪಿಪಿಐ ಪಿರಪೆೇಯ್ಡಡ ಕಾಡ್ಿ ಬಳಕೆಗೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ 
ತಿದುುಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದಾಂತೆ ವಿಧಿಸ್ತದ ಲೆವಿ, ವೆಚಚಗಳು ಮತ್ುಿ ಶುಲೆಗಳು. 
 
ಇ) "ಗಾರಹಕರು" ಅಥವಾ "ಹೊೇಲಡರ್" ಅಥವಾ "ನಿೇವು" ಎಾಂದರೆ ಪಿಪಿಐ ಯಾರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ಿದೆಯೇ 
ಅವರು ಮತ್ುಿ ಅಾಂತ್ಹ ಪಿಪಿಐನ್ಲ್ಲ ಿಸಾಂಗರಹವಾಗಿಟ್ಟಟರುವ ಮೌಲಯಕೆೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಹಿಡಿರ್ದಡಲು ಮತ್ುಿ 
ಬಳಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಾಂರ್ದರುವವರು ಎಾಂದಥಿ. 

 

ಎಫ್) "ಗಾರಹಕ ಸ್ೆೇವಾ ಕೆೇಾಂದರ" ಎಾಂದರೆ ಅದು ಗಾರಹಕರ ಎಲಾಿ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು, ದೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಪಿಐ 

ಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ವಿವರಗಳನ್ುು ಅಥವಾ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ುು ಕೆೇಳಲು 
ಇಐಪಿಎಲ್ / ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಂಪ್ಕಿ ಕೆೇಾಂದರವನ್ುು ಸೂಚಿಸುತ್ಿದೆ. 
 
ಜಿ) "ಇಡಿಸ್ತ" ಅಥವಾ "ಇಲೆಕಾಾನಿಕ್ ಡಾಟಾ ಕಾಯಪ್ಚರ್" ಯಾಂತ್ರ ಎಾಂದರೆ ವಯವಹಾರವನ್ುು ಪಾರರಾಂಭಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಪಿಪಿಐ ಗಳನ್ುು ಉಜಜಲು ಅಾಂದರೆ ಸ್ೆವೈಪ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಟಮಿಿನ್ಲ್, ಪಿರಾಂಟರ್, 

ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೇ ಬಾಹಯ ಪ್ರಿಕರ ಮತ್ುಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತ್ಾಂತಾರಾಂಶ(ಸ್ಾಫ್ಟವೆೇರ್) ಎಾಂದಥಿ. 

 

ಹೆಚ್) "ಇಾಂಟನೆಿಟ್ ಪೆೇಮಾಂಟ್ ಗೆೇಟ್ ವೆೇ" ಅಾಂದರೆ  ಗಾರಹಕರ ದೃಢೇಕರರ್ದ ಮೇಲೆ ಅಾಂತ್ಜಾಿಲವನ್ುು 
ಬಳಸ್ತ ಪಿಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ುು ಅನ್ುಮೊೇರ್ದಸಲು, ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಗರ್ದಪ್ಡಿಸ್ತದ/ 

ನಿಗರ್ದಪ್ಡಿಸಬೆೇಕಾದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಎಾಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ದಿೆ. 
 

ಐ)"ಕೆವೆೈಸ್ತ" ಯ ಅಥಿವೆೇನೆಾಂದರೆ, ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ರಿಸರ್ವಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಹೊರಡಿಸ್ತದ ಕಾಯದೆಗಳ 



 ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ಗಾರಹಕರ ಗುರುತ್ು ಮತ್ುಿ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆಗಾಗಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಾಂದ 

ಅಳವಡಿಸಲಿಟಟ, ನಿಮಮ ಗಾರಹಕರನ್ುು ಅರಿಯರಿ ಎಾಂಬ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳು. 
 

ಜೆ) "ವಾಯಪಾರಿ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳು" ಎಾಂದರೆ, ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿಇರುವ, ಪಿಪಿಐ ಸ್ತವೇಕರಿಸುವುದಕಾೆಗಿ ಇಐಪಿಎಲ್ (ಅಥವಾ 

ಪಾವತಿ ಸಾಂಗಾರಹಕ / ಪಾವತಿಯ ಗೆೇಟ್ವೆೇ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಿಾಂದ) ಜೊತೆಗೆ ಒಾಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಪ್ಿಾಂದವನ್ುು 
ಹೊಾಂರ್ದರುವ, ಭೌತಿಕ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳು (ಅಾಂಗಡಿಗಳು, ಮಳಿಗೆಗಳು, ರೆಸ್ಾಟರೆಾಂಟ್ಗಳು, ಹೊೇಟೆಲುಗಳು, 
ಮುಾಂತಾದವುಗಳನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡು ಮತ್ುಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೆೇ ಸ್ತೇಮಿತ್ವಾಗಿರದವು) ಮತ್ುಿ ವಚುಿವಲ್ 

ಮಳಿಗೆಗಳು (ಇ-ವಾಣಿಜಯ ವೆೇರ್ದಕೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟೆಟ ಸೆಳಗಳು ಇತಾಯರ್ದ ಸ್ೆೇರಿದಾಂತೆ ಆದರೆ 
ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೆೇ ಸ್ತೇಮಿತ್ವಾಗಿರದ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ವಿದುಯನಾಮನ್ ರೂಪ್ದಲ್ಲ ಿಇರುವಾಂತ್ಹವು).  
 

ಕೆ) "ಪಾವತಿಯ ಚಾನೆಲ್" ಎಾಂದರೆ ಇ.ಡಿ.ಸ್ತ / ಪಿಓಎಸ್ ಟಮಿಿನ್ಲ್ಗಳು / ಕ್ರಯೇಸ್ೆ / ಇಾಂಟನೆಿಟ್ 

ಪೆೇಮಾಂಟ್ ಗೆೇಟ್ ವೆೇ ಯನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡ ಮತ್ುಿ ಇಷ್ಟಕೆೆೇ ಸ್ತೇಮಿತ್ವಾಗಿರದ ಮತ್ುಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿ
ಎಲ್ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ತಿಳಿಸುವ ವಯವಹಾರಗಳ ಹಲವು ವಿಧಾನ್ಗಳು. 
 

ಎಲ್) "ವೆೈಯಕ್ರಿಕ ಗುರುತ್ು ಸಾಂಖ್ೆಯ (ಪಿನ್ಸ)" ಎಾಂಬುದು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಾಂದ ಗಾರಹಕನಿಗೆ 
ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಾಂಖ್ಾಯ ಗುಪ್ಿಪ್ದ (ಪಾಸ್ವಡ್ಿ) ವಾಗಿದೆ. 
 

           ಎಮ್) "ಪಿಓಎಸ್" ಅಥವಾ "ಪಾಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ೆೇಲ್" ಎಾಂದರೆ ಗಾರಹಕರು ಪಿಪಿಐಯನ್ುು ಬಳಸಬಹುದಾದ, 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ಿವಾಯಪಾರ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳಿಾಂದ ನಿವಿಹಿಸಲಿಡುವ ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ ಟಮಿಿನ್ಲ್ಗಳು. 
 

ಎನ್ಸ) "ಪಿಪಿಐ" ಅಾಂದರೆ  ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ ಿವಾಯಖ್ಾಯನಿಸ್ತದಾಂತೆ ಅಾಂತ್ಹ ಪಿಪಿಐಗಳಲ್ಲ ಿಸಾಂಗರಹವಾಗಿರುವ 

ಮೌಲಯಕೆೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಖರಿೇರ್ದಗಳನ್ುು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಪಿರಪೆೇಯ್ಡಡ ಸಲಕರಣೆಗಳು. 
 

ಓ) "ಪ್ರೇಗಾರಮ್" ಅಾಂದರೆ ಇಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ುಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ನ್ಡುವೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತದ ಒಪ್ಿಾಂದದಲ್ಲ ಿ

ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲಾದಾಂತ್ಹ ಎಡೆನ್ಸರೆಡ್ - ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಕಾಡ್ಿ ಪ್ರೇಗಾರಮ್ ಎಾಂದಥಿ. 

 

ಪಿ) "ಕಾನ್ೂನ್ುಗಳು" ಎಾಂದರೆ ಭಾರತ್ ರಿಸರ್ವಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿರುವ ಪಿರಪೆೇಯ್ಡಡ ಪಾವತಿ 

ಸ್ಾಧನ್ಗಳ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯ ಮತ್ುಿ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಸಕ್ಷಮ 

ಪಾರಧಿಕಾರರ್ದಾಂದ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಆಡಳಿತ್ ನಿದೆೇಿಶನ್ಗಳು, ಸುತೊಿೇಲೆಗಳು, 
ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ಮಾಗಿದಶಿನ್ಗಳು, ಕಾನ್ೂನ್ುಗಳು, ಇತಾಯರ್ದ.  

 

ಕುಯ) "ದರಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟ" ಎಾಂದರೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ನಿಾಂದ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದಾದ 

ಮತ್ುಿ ಅವರ ವೆಬ್ಸ್ೆೈಟ್ನ್ಲ್ಲ ಿಪ್ರಕಟ್ಟಸುವ ಶುಲೆಗಳು ಅಥವಾ ದರಗಳ ವಿವರಗಳು.  



 

ಆರ್) "ವಹಿವಾಟು" ಎಾಂದರೆ ಯಾವುದೆೇ ವಾಯಪಾರಿ ಸಾಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಐ ಬಳಸ್ತ ಗಾರಹಕರು ಪಾರರಾಂಭಿಸ್ತದ 

ಯಾವುದೆೇ ವಯವಹಾರ. 

 

ಎಸ್) "ವೆಬ್ಸ್ೆೈಟ್" ಎಾಂದರೆ ಇಐಪಿಎಲ್ ಮಾಲ್ಲೇಕತ್ವದ, ಸ್ಾೆಪಿತ್ವಾದ, ಮತ್ುಿ ನಿವಿಹಿಸಲಿಡುವ ಮತ್ುಿ 
ಪ್ರಸುಿತ್ ಯುಆರ್ಎಲ್ : www.edenred.co.in ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಯಾವುದೆೇ ಮಾಪಾಿಡುಗಳು 
ಅಥವಾ ತಿದುುಪ್ಡಿಗಳನ್ುು ಮಾಡಬಹುದಾದ ವೆಬ್ ತಾರ್. 

 

ಟ್ಟ) "ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್" ಎಾಂದರೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್; ಇದು ಕಾಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆು 2013 ರ ಅಥಿದಲ್ಲ ಿ

ಮತ್ುಿ ಬಾಯಾಂಕ್ರಾಂಗ್ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಕಾಯೆು, 1949 ರ ಖಾಂಡ 5 (ಸ್ತ) ನ್ ಅಥಿದಲ್ಲ ಿಬರುವ ಒಾಂದು ಬಾಯಾಂಕ್ರಾಂಗ್ 
ಕಾಂಪೆನಿಯಾಗಿದುು, ಇದರ ನೊೇಾಂದಾಯತ್ ಕಚೆೇರಿಯ ವಿಳಾಸ - ನೆಹರೂ ಸ್ೆಾಂಟರ್, 9 ನೆೇ ಮಹಡಿ, 
ಡಿಸೆವರಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, ಡಾ ಎ.ಬಿ. ರಸ್ೆಿ, ವಲ್ಲಿ, ಮುಾಂಬೆೈ 400 018. 
 
ಯು) "ಇಐಪಿಎಲ್" ಎಾಂದರೆ ಎಡೆನ್ಸರೆಡ್ (ಇಾಂಡಿಯಾ) ಪೆೈವೆೇಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, ಇದು ಕಾಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆು, 
2013 ರ ಅಥಿದಲ್ಲ ಿಕಾಂಪೆನಿಯಾಗಿದುು, ಇದರ ನೊೇಾಂದಾಯತ್ ಕಚೆೇರಿಯ ವಿಳಾಸ-2ನೆೇ ಮಹಡಿ, 
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೌಸ್, ಮಜಿೇವಾಡೆ ವಿಲೆೇಜ್ ರಸ್ೆ,ಿ ಮಜಿೇವಾಡೆ, ಠಾಣೆ (ಪ್ಶಿಚಮ) – 400 601. 
 

 

II ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗಳು 
 

ಈ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಲ್ಲ,ಿ ವಯತಿರಿಕಿವಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ಉದೆುೇಶವು ಕಾಣಿಸದ ಹೊರತ್ು: 
 

ಎ) "ತಿದುುಪ್ಡಿ"ಯ ಕುರಿತಾದ ಒಾಂದು ಉಲೆಿೇಖವು ಒಾಂದು ಪ್ೂರಕ, ಮಾಪಾಿಡು, ನ್ವಿೇನ್ತೆ, ಬದಲ್ಲ ಅಥವಾ 

ಪ್ುನ್ರಾವತ್ಿನೆಯನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ "ತಿದುುಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಾಂಬುದನ್ುು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 

ಅರೆೈಿಸಬೆೇಕು; 
 

ಬಿ) "ದೃಢೇಕರರ್" ಅಥವಾ "ಅನ್ುಮೊೇದನೆ" ಎಾಂದರೆ ಅದು ಒಾಂದು ದೃಢೇಕರಿಸುವಿಕೆ, ಒಪಿಿಗೆ, ತೆರವು, 
ಅನ್ುಮೊೇದನೆ, ಅನ್ುಮತಿ, ತಿೇಮಾಿನ್, ಪ್ರವಾನ್ಗಿ, ವಿನಾಯತಿ, ಸಲ್ಲಸಿುವಿಕೆ ಮತ್ುಿ ನೊೇಾಂದಣಿಯನ್ುು 
ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ; 
ಸ್ತ) "ಕಾನ್ೂನ್ು" ಎಾಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೆೇ ಸಾಂವಿಧಾನ್, ಶ್ಾಸನ್, ಕಾನ್ೂನ್ು, ನಿಯಮ, ನಿಯಾಂತ್ರರ್, ಆಜ್ಞೆ, 
ತಿೇಪ್ುಿ, ಆದೆೇಶ, ಕಟಟಳ ,ೆ ಕಾನ್ೂನಿನ್ ಅಧಿಕಾರ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ರಕಟ್ಟತ್ ನಿದೆೇಿಶನ್, ಮಾಗಿಸೂಚಿ, 

ಅವಶಯಕತೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ೂನಿನ್ ಬಲವನ್ುು ಹೊಾಂರ್ದರುವ ಸಕಾಿರಿ ನಿಬಿಾಂಧ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ 



ನಾಯಯಾಾಂಗ ಪಾರಧಿಕಾರವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತದ ಯಾವುದೆೇ ನಿರ್ಿಯ ಅಥವಾ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ ಮತ್ುಿ ಸಮಯರ್ದಾಂದ 

ಸಮಯಕೆೆ ತಿದುುಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗುವಾಂತ್ಹ ಪ್ರತಿಯಾಂದೂ ಕಾನ್ೂನ್ು ಆಗಿರುತ್ಿದೆ; 
ಡಿ) "ಫೇಸ್ಿ ಮಜೆರ್ ಈವೆಾಂಟ್" ಎಾಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರರ್ರ್ದಾಂದಾಗಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿ
ಎಲ್ ನ್ ಕಾನ್ೂನ್ುಬದಧವಾದ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ವನ್ುು ಮಿೇರಿ, ಯಾವುದೆೇ ಮಿತಿಯಲಿದೆೇ, ಯಾವುದೆೇ ಸಾಂವಹನ್ 

ವಯವಸ್ೆೆಗಳ ಅಲಭಯತೆ, ಉಲಿಾಂಘನೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳಲ್ಲ ಿಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ವಿತ್ರಣಾ ವಯವಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ 
ವೆೈರಸ್, ಅನಾಹುತ್, ಬೆಾಂಕ್ರ, ಪ್ರವಾಹ, ಸ್ೊಫೇಟ, ದೆೇವರ ಕೆೈವಾಡಗಳು, ಗುಾಂಪ್ು ಗಲಭೆ, ಮುಷ್ೆರಗಳು ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳು, ಗಲಭೆಗಳು, ದಾಂಗೆ, ಯುದಧ, ಸಕಾಿರದ ಕಾಯಿಗಳು, 
ಕಾಂಪ್ೂಯಟರ್ ಹಾಯಕ್ರಾಂಗ್, ಕಾಂಪ್ೂಯಟರ್ ಡೆೇಟಾ ಮತ್ುಿ ಸಾಂಗರಹಣಾ ವಯವಸ್ೆೆಗೆ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ಪ್ರವೆೇಶ, ಕಾಂಪ್ೂಯಟರ್ 

ಕಾರಶ್ ಆಗುವುದು, ಕಾಂಪ್ೂಯಟರ್ ಟಮಿಿನ್ಲ್ನ್ ಅಸಮಪ್ಿಕ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ದುರುದೆುೇಶಪ್ೂರಿತ್, 

ವಿನಾಶಕಾರಿ ಅಥವಾ ಭರಷ್ಾಟಚಾರದ ಕೊೇಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಗಾರಾಂಗಳಿಾಂದ ಸ್ತಸಟಮ್ಗಳಿಗಾಗುವ ಹಾನಿ, 

ಯಾಾಂತಿರಕ ಅಥವಾ ತಾಾಂತಿರಕ ದೊೇಷ್ಗಳು / ವೆೈಫಲಯಗಳು ಅಥವಾ ವಿದುಯತ್ ಆಫ್ ಆಗುವುದು, 
ದೂರಸಾಂವಹನ್ದಲ್ಲ ಿಉಾಂಟಾಗುವ ದೊೇಷ್ಗಳು ಅಥವಾ ವೆೈಫಲಯಗಳಿಾಂದ ಪ್ರಭಾವಕೊೆಳಗಾಗುವ 

ವಯವಸ್ೆೆಗಳು, ಇತಾಯರ್ದ. 

 

ಇ) ಏಕವಚನ್ವು ಬಹುವಚನ್ವನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ ಮತ್ುಿ ಪ್ರತಿಕರಮವೂ ಹಾಗೆಯೆೇ; 
 

ಎಫ್) ಈ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಲ್ಲನಿ್ ಶಿರೊೇನಾಮಗಳನ್ುು ಉಲೆಿೇಖದ ಅನ್ುಕೂಲಕಾೆಗಿ ಮಾತ್ರ 
ಸ್ೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ 
 

ಜಿ) "ಸ್ೆೇರಿವೆ" ಅಥವಾ "ಸ್ೆೇರಿದಾಂತೆ" ಪ್ದಗಳಿಗೆ ಉಲೆಿೇಖಗಳನ್ುು ಮಿತಿಯಲಿದೆೇ ಅರೆೈಿಸಲಾಗುವುದು; 
 

ಹೆಚ್) ಲ್ಲಾಂಗದ ಉಲೆಿೇಖವು ಸ್ತರೇ, ಪ್ುರುಷ್ ಮತ್ುಿ ನ್ಪ್ುಾಂಸಕ ಲ್ಲಾಂಗಗಳನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ; 
 

ಐ) ಯಾವುದೆೇ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆ ೆಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ನಿಾಂದ ಬೆೇಕಾಗಿರುವ  ಎಲಾಿ ಅನ್ುಮೊೇದನೆಗಳು, 
ಅನ್ುಮತಿಗಳು, ಸಮಮತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ತವೇಕೃತಿಗೆ, ಪ್ೂವಿಭಾವಿಯಾಗಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ 

ಲ್ಲಖಿತ್ ಅನ್ುಮೊೇದನೆ, ಅನ್ುಮತಿ, ಒಪಿಿಗೆ ಅಥವಾ  ಅಾಂಗಿೇಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ಿದೆ; 
 

ಜೆ) ಯಾವುದೆೇ ಘಟನೆ, ಕಾಯಿಕಾರರ್, ಪ್ರಿಸ್ತೆತಿ, ಬದಲಾವಣೆ, ಸತಾಯಾಂಶ, ಮಾಹಿತಿ, ದಾಖಲೆ, ಅಧಿಕಾರ, 

ಕಾಯಿಕಲಾಪ್, ಕಾಯಿ, ಲೊೇಪ್, ಹಕುೆ, ಉಲಿಾಂಘನೆ, ಅನ್ಹಿತೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಇನಾುವುದೆೇ ವಿಷ್ಯಕೆೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ುಿ ಗಾರಹಕರ ನ್ಡುವೆ ಉಾಂಟಾದ ಯಾವುದೆೇ 
ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯ ಅಥವಾ ವಿವಾದದ ಕುರಿತ್ಾಂತೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ ಅಭಿಪಾರಯವು 
ಅಾಂತಿಮವಾದುದು ಮತ್ುಿ ಗಾರಹಕರು ಅದಕೆೆ ಬದಧರಾಗಿರಬೆೇಕು. 

 



III. ಪಿಪಿಐ ನ್ ನಿೀಡತವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ 
 

ಎ) ಪಿಪಿಐ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಸ್ತಯಿಾಗಿದೆ. 
 

ಬಿ) ಪಿಪಿಐ ಭಾರತ್ದ ಭೂಪ್ರದೆೇಶದೊಳಗೆ ಮತ್ುಿ ಭಾರತಿೇಯ ರೂಪಾಯಗಳಲ್ಲಿನ್ ವಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ಭಾರತ್ದ ಭೂಪ್ರದೆೇಶದ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ವಿದೆೇಶಿ ಕರೆನಿ್ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಮಾಡುವ ಯಾವುದೆೇ ವಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುರ್ದಲ.ಿ 

 

ಸ್ತ) ಪಿಪಿಐ(ಪಿಪಿಐ ಕಾಡ್ಿ ರೂಪ್ದಲ್ಲ ಿಇದುಲ್ಲ)ಿಪ್ಡೆದ ತ್ಕ್ಷರ್ ಗಾರಹಕರು ಕಾಡ್ಿನ್ ಹಿಾಂಭಾಗದಲ್ಲ ಿಸಹಿ 

ಮಾಡಬೆೇಕಾಗುತ್ಿದೆ. ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಮತ್ಿಷ್ುಟ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯಲಿದೆೇ, ಹೊೇಲ್ಲಕೆಯಾಗದೆೇ ಇದು 
ಸಹಿ ಹೊಾಂರ್ದದ ಅಥವಾ ಸಹಿ ಹೊಾಂರ್ದರದ ಯಾವುದೆೇ ವಯವಹಾರವನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸುವ ಅಥವಾ 

ರದುುಗೊಳಿಸುವ ಹಕೆನ್ುು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಹೊಾಂರ್ದದೆ. 
 

ಡಿ) ಪಿಪಿಐ ಯನ್ುು ಯಾವುದೆೇ ಸಾಂದಭಿದಲೂಿ ಇತ್ರ ವಯಕ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಕ್ಷಕೆೆ ವಗಾಿಯಸುವಾಂತಿಲ.ಿ 

 

ಇ) ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಪಿಪಿಐ ನ್ಲ್ಲ ಿಉಳಿರ್ದರುವ ಯಾವುದೆೇ ಉಳಿಕೆ 
ಮೊತ್(ಿಬಾಯಲೆನ್ಸ್)ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆೇ ಬಡಿಡ ಪಾವತಿಸಲು ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ. 
 

ಎಫ್) ಪಿನ್ಸ ಅನ್ುು ಗಾರಹಕರು ಯಾವುದೆೇ ಸಾಂಬಾಂಧಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಾಂಬ ಸದಸಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೂರನೆೇ ವಯಕ್ರಿಗೆ 
ಯಾವುದೆೇ ಸಾಂದಭಿಗಳಲ್ಲ ಿಬಹಿರಾಂಗಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಾಂದು ಗಾರಹಕರು ಒಪ್ುಿತಾಿರೆ ಮತ್ುಿ 
ದೃಢಪ್ಡಿಸುತಾಿರೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ಪಿಪಿಐನ್ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ 

ಬಳಕೆಯಾಂದ ಉಾಂಟಾದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಗಾರಹಕರು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬಾುರಿ ಮತ್ುಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತಾಿರೆ. 
ಪಿಪಿಐ ನ್ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ಬಳಕೆಯಾಂದಾಗಿ ಮತ್ುಿ ಅಥವಾ ಅದಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿ
ಎಲ್ನ್ ಎಲಾಿ ಜವಾಬಾುರಿಯನ್ುು ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ದುಬಿಳಕೆಯಾಂದ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ನಿಾಂದ 

ನೆೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಉಾಂಟಾದ ಯಾವುದೆೇ ನ್ಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ನ್ 

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ುು ಗಾರಹಕರು ನಿರಾಕರಿಸುತಾಿರೆ. ಗಾರಹಕರು ಪಿನ್ಸ ಅನ್ುು ಮರೆತ್ುಬಿಟಟರೆ ಅಥವಾ ತ್ಪಾಿಗಿ 

ಎಲಾಿದರೂ ಇಟುಟಬಿಟಟರೆ, ಪಿನ್ಸ ಅನ್ುು ಮರಳಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಗಾರಹಕರು ವೆಬ್ಸ್ೆೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೆೈಲ್ 

ಅಪಿಿಕೆೇಶನ್ಸ ಅಥವಾ ಇನಿುತ್ರ ಮೊೇಡ್ಗೆ ಭೆೇಟ್ಟ ನಿೇಡಬೆೇಕು. 
 

ಜಿ) ಪಿಪಿಐ ನ್ ಮುಕಾಿಯಕೆೆ 45 ರ್ದನ್ಗಳ ಮೊದಲು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಗಾರಹಕರ ನೊೇಾಂದಾಯತ್ 

ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಾಂಖ್ೆಯಯಲ್ಲ ಿಎಸ್.ಎಾಂ.ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡುತ್ಿದೆ. ಪಿಪಿಐ ನ್ ಮುಕಾಿಯಕೆೆ 
ಮುಾಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಗಾರಹಕರು ಪಿಪಿಐ ನ್ಲ್ಲ ಿಲಭಯವಿರುವ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಿ ಕೆರಡಿಟ್ ಬಾಯಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ುು ಬಳಸ್ತಕೊಳಳಬೆೇಕು. 
ಗಾರಹಕರು ಪಿಪಿಐ ನ್ಲ್ಲ ಿಸ್ತಾಂಧುತ್ವ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಕೆರಡಿಟ್ ಬಾಯಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ುು ಬಳಸರ್ದದುಲ್ಲ,ಿ ಪಿಪಿಐ 



ಯನ್ುು ನ್ವಿೇಕರಿಸಲು ಗಾರಹಕನ್ು  ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ುು ಸಾಂಪ್ಕ್ರಿಸಬಹುದು. ಗಾರಹಕನ್ು 
ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ನ್ುು ನಿಗರ್ದತ್ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಂಪ್ಕ್ರಿಸರ್ದದುಲ್ಲ,ಿ ಪಿಪಿಐ ನ್ಲ್ಲ ಿಲಭಯವಿರುವ ಉಳಿಕೆ 
ಮೊತ್ಿವನ್ುು ಮಾಗಿದಶಿಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಒಾಂದು ಧನ್ರಾಶಿ(ಫಾಂಡ್)ಗೆ ವಗಾಿವಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ಿದೆ. 
 

ಹೆಚ್) ಗಾರಹಕನ್ು ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಾಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಸ್ತದ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟ್ಟಗೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಎಲಾಿ ಚಾಜ್ಿ 
ಸ್ತಿಪ್ ಗಳನ್ುು ಸಹಿ ಮಾಡಬೆೇಕು ಮತ್ುಿ ಉಳಿಸ್ತಕೊಳಳಬೆೇಕು  ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಚಾಜ್ಿ ಸ್ತಿಪ್ ಗಳು ಅಥವಾ 
ವಹಿವಾಟು ಸ್ತಿಪ್ ಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವಾಂತೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ುು ಒತಾಿಯಸುವಾಂತಿಲಿ  
ಗಾರಹಕರಿಾಂದ ಅಾಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೇ ವಿನ್ಾಂತಿಯು, ವಯವಹಾರದ ರ್ದನಾಾಂಕರ್ದಾಂದ ನ್ಲವತೆೈದು (45) 
ವಯವಹಾರದ ರ್ದನ್ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಗಾರಹಕರು ಇಾಂತ್ಹ ವಿನ್ಾಂತಿಗಳನ್ುು ನಿೇಡಿದುಲ್ಲಿ ಅದು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇ
ಐಪಿಎಲ್ ನ್ ಪ್ೂತಿಿ ವಿವೆೇಚನೆಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟರುತ್ಿದೆ  ಚಾಜ್ಿ ಅಥವಾ ವಯವಹಾರದ ಸ್ತಿಪ್ ಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ುು 
ಒದಗಿಸುವುದಕಾೆಗಿ ಹೆಚುಚವರಿ ವೆಚಚ ಅಥವಾ ಶುಲೆವನ್ುು ವಿಧಿಸಲು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಗೆ ಹಕ್ರೆದೆ 
ಎಾಂದು ಗಾರಹಕರು ಒಪ್ುಿತಾಿರೆ  
 
ಐ) ಯಾವುದೆೇ ವಹಿವಾಟುಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಾಂಸ್ೆೆ(ಮಚೆಿಾಂಟ್ ಎಸ್ಾಟಬಿಿಷ್ೆಮಾಂಟ್)ಯಾಂದ 
ವಿಧಿಸಲಿಡುವ ಯಾವುದೆೇ ಶುಲೆ ಅಥವಾ ವೆಚಚವನ್ುು ಗಾರಹಕರು ನೆೇರವಾಗಿ ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಮೂಲಕ 
ಇತ್ಯಥಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕು  ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಕಡೆಯಾಂದ ಯಾವುದೆೇ ವಯವಹಾರಕಾೆಗಿ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟ್ಟಗೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಸಾಂಸ್ೆೆ ವಿಧಿಸ್ತದ ಶುಲೆಗಳು ಅಥವಾ ವೆಚಚಗಳಿಗೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನೆೇರವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಪ್ರೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ  
 

ಜೆ) ಸ್ಾಧನ್ ದೊೇಷ್ ಅಥವಾ ಸಾಂವಹನ್ದ ಲ್ಲಾಂಕ್ ನ್ ಕಾರರ್ರ್ದಾಂದಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳಿಾಂದ 
ಬರಬೆೇಕಾದ ಎಲಾಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಹೊಾಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ುು ಕೆೈಯಾರೆ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು 
ಮತ್ುಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾದ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಮತ್ುಿ ಆಾಂತ್ರಿಕ ನಿೇತಿಗೆ 
ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಾಂದ ಪ್ರಿಶಿೇಲನೆಯ ನ್ಾಂತ್ರ ಖ್ಾತೆಗೆ ಜಮಾ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ಿದೆ  ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ ಪ್ರಿಗರ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೆೇ ವಿವಾರ್ದತ್ ಮೊತ್ಿವನ್ುು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆೇ, ನ್ಾಂತ್ರದ  ಯಾವುದೆೇ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಖ್ಾತೆನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಮೊತ್ವಿನ್ುು ಮಾತ್ರ 
ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ ಅಥವಾ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ ಎಾಂದು ಗಾರಹಕರು ಒಪ್ುಿತಾಿರೆ  ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕಷ್ುಟ 
ಹರ್ವಿರದ ಕಾರರ್ರ್ದಾಂದ ಪಾವತಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಗೆ 
ಉಾಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೆೇ ನ್ಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಗಾರಹಕರು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಗೆ ಬೆೇಷ್ರತಾಿಗಿ 
ನ್ಷ್ಟ ತ್ುಾಂಬಿ ಕೊಡಬೆೇಕು  ಅಾಂತ್ಹ ನ್ಷ್ಟದ ಮೊತ್ಿವನ್ುು ಖ್ಾತೆಯಾಂದ ನೆೇರವಾಗಿ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಲು ಯಸ್ 

ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಗೆ ಹಕ್ರೆದೆ ಎಾಂದು ಗಾರಹಕರು ಒಪಿಿಕೊಳುಳತಾಿರೆ  



 
ಕೆ) ಪಿಪಿಐ ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಎಲಾಿ ವಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಎಲಾಿ ಸಮಯದಲೂಿ ವಿಶ್ಾವಸರ್ದಾಂದ ಕತ್ಿವಯ 
ನಿವಿಹಿಸಲು ಗಾರಹಕನ್ು ಒಪ್ುಿತಾಿನೆ  ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಿಗೆ 
ವಯತಿರಿಕಿವಾಗಿ ಪಿಪಿಐ ನ್ ಯಾವುದೆೇ ಕಾನ್ೂನ್ುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ತ್ಪ್ುಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಗಾರಹಕನ್ು 
ಸಾಂಪ್ೂರ್ಿ ಜವಾಬಾುರಿಯನ್ುು ಸ್ತವೇಕರಿಸುತಾಿನೆ. 
 
ಎಲ್) ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನ್ೂನ್ುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ೂನ್ುಬಾಹಿರವಾದ ಯಾವುದೆೇ ಸರಕು ಮತ್ುಿ 
ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ುು (ಗಳನ್ುು) ಮಾಡಲು ಪಿಪಿಐ ಗಳನ್ುು ಬಳಸುವುರ್ದಲಿ ಎಾಂದು ಗಾರಹಕರು ಒಪ್ುಿತಾಿರೆ  
ನಿಷ್ೆೇಧಿತ್ ಅಥವಾ ಕಳಳಸ್ಾಗಣೆಯ ಉತ್ಿನ್ುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಖರಿೇರ್ದಗಳನ್ುು ಮಾಡಲು, ಉದಾ  
ಲಾಟರಿ ಟ್ಟಕೆಟ್ ಗಳು, ಪ್ರತಿಬಾಂಧಿತ್ ಅಥವಾ ನಿಷ್ೆೇಧಿತ್ ನಿಯತ್ಕಾಲ್ಲಕೆಗಳು, ಹರ್ ರ್ದವಗುರ್ಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ 
ನ್ಾಂಬಿಸುವ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ(ಸ್ತವೇಪ್ ಸ್ೆಟೇಕ್ ಗಳು) ಪಾಲೊೆಳುಳವಿಕೆ, ಬಿಟ್ ಕಾಯನ್ಸ ಗಳ ಖರಿೇರ್ದ, ಹಿಮುಮಖ-
ಕರೆ(ಕಾಲ್-ಬಾಯಕ್) ಸ್ೆೇವೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ, ಇತಾಯರ್ದಗಳಿಗೆ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ಬಳಸಲಾಗುವುರ್ದಲಿ  
 
ಎಮ್)  ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಾಂಸ್ೆೆಯು ಒದಗಿಸ್ತದ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ುಿ ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಗುರ್ಮಟಟ, ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಾಂಸ್ೆೆಯಾಂದ 

ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ಸ್ತವೇಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ(ಷ್ರತ್ುಿ ಸ್ತವೇಕಾರ)  ಮತ್ುಿ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಾಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಳಸಲು ಅಸಮಥಿತೆಗೆ (ತಾಾಂತಿರಕ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು)ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಸ್ೆೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಉಾಂಟಾದ 

ಯಾವುದೆೇ ನ್ಷ್ಟ, ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಇಐಪಿಎಲ್/ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೆೇ ಜವಾಬಾುರಿಯನ್ುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳವುರ್ದಲ.ಿ 

 

ಎನ್ಸ) ಪಿಪಿಐ ನ್ ಸ್ತಾಂಧುತ್ವಕೆೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಪಿಪಿಐ ನ್ಲ್ಲಿ ಒಾಂದು (1) ವಷ್ಿದ ಸತ್ತ್ ಅವಧಿಗೆ ವಹಿವಾಟು 
ಇಲಿರ್ದದುರೆ, ಗಾರಹಕನಿಗೆ ನೊೇಟ್ಟೇಸ್ ಕಳುಹಿಸ್ತದ ನ್ಾಂತ್ರ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು 
ನಿಷಿೆುಯಗೊಳಿಸುತ್ಿದೆ ಎಾಂಬುದನ್ುು ಗಾರಹಕರು ಸ್ತವೇಕರಿಸುತಾಿರೆ ಮತ್ುಿ ಒಪ್ುಿತಾಿರೆ  ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಯಸ್ 

ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಾಂದ ನಿಧಿರಿಸಲಿಟಟಾಂತೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಾಂದ ಮೌಲ್ಲಯೇಕರರ್ಗೊಾಂಡು 
ಅದರ ಅವಶಯಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳು ಪ್ೂರ್ಿಗೊಾಂಡ ನ್ಾಂತ್ರ ಮಾತ್ರವೆೇ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ಪ್ುನ್ಃ 
ಸಕ್ರರಯಗೊಳಿಸಬಹುದು  
ಓ) ಗಾರಹಕರು ಪಿಪಿಐ ಬಳಸ್ತ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಾಂದ 
ಎಸ್ ಎಾಂ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಎಚಚರಿಕೆಗಳನ್ುು ಸ್ತವೇಕರಿಸಲು ಸಮಮತಿಸುತಾಿರೆ   ಎಸ್ ಎಾಂಎಸ್ ಅಥವಾ 
ಇಮೇಲ್ ಎಚಚರಿಕೆಗಳು ಗಾರಹಕರ ಖಚುಿ ಮತ್ುಿ ಜಮಾ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಪಿಪಿಐ ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಅಥವಾ 
ಉಳಿರ್ದರುವ ಮೊತ್ಿ ಅಥವಾ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಗೊತ್ುಿಪ್ಡಿಸುವ ವಿವರಗಳನ್ುು 
ಸಮಪ್ಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ಿದೆ  



 
ಪಿ) ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ುದೆೇ ಆದ ವಿವೆೇಚನೆಯಾಂದ, ಬಾಹಯ ಸ್ೆೇವಾ ಪ್ೂರೆೈಕೆದಾರ/ರು 
ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ/ಗಳ ಸ್ೆೇವೆಗಳನ್ುು, ಪಿಪಿಐ ನ್ ಸ್ೆೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಥವಾ 
ಅವಶಯಕವಾದಾಂತ್ಹ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸ್ತಕೊಳಳಬಹುದು ಎಾಂಬುದನ್ುು  ಗಾರಹಕನ್ು ಒಪಿಿಕೊಳುಳತಾಿನೆ  

 
ಕುಯ) ಗಾರಹಕರು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಬಾಯಾಂಕ್ರನ್ ವೆಬ್ ತಾರ್ದಲ್ಲಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಾಂದ ಅಪ್ಿೇಡ್ 
ಮಾಡಲಿಟಟ ಆಗಾಗೆೆ ಕೆೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ("ಎಫ್ ಎಕುಯ") ಪ್ರವೆೇಶವನ್ುು ಹೊಾಂರ್ದರುತಾಿರೆ  
 

IV. ಉಲ್ಲಂಘನೆ 
 

ಎ) ಗಾರಹಕರಿಾಂದ ಈ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳ ಯಾವುದೆೇ ಉಲಿಾಂಘನೆಯಾದ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ, 
ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆೇ ಹೆಚಿಚನ್ ಹಕುೆ, ಬೆೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿವಾದವಿಲಿದೆೇ, ಪಿಪಿಐ 

ಅನ್ುು ರದುುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಮುಕಾಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಿ ಹಕೆನ್ುು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ 
ಹೊಾಂರ್ದರುತ್ಿದೆ  
 

ಬಿ) ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳ ಯಾವುದೆೇ ಉಲಿಾಂಘನೆಯನ್ುು ಗಾರಹಕರು 
ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊೇಕ್ಷವಾಗಿ 
ಉಾಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ಸಾಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೇ ನ್ಷ್ಟ, ಹಾನಿ, ಹಕ್ರೆನ್ ಬೆೇಡಿಕೆ, 
ದಾಂಡ, ವೆಚಚ, ಶುಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಖಚುಿಗಳನ್ುು (ಕಾನ್ೂನ್ು ಸಲಹೆಯ ಶುಲೆಗಳು ಸ್ೆೇರಿದಾಂತೆ) ಯಸ್ 

ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ಗೆ ಭರಿಸಲು ಗಾರಹಕರು ವಾಗಾುನ್ ಮಾಡುತಾಿರೆ ಮತ್ುಿ ಒಪ್ುಿತಾಿರೆ  
 

V. ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮತಕಾುಯ 

 
 

ಎ) ಪಿಪಿಐ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮುರ್ದರತ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಪಿಪಿಐ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ಿದೆ. 
 

ಬಿ) ಪಿಪಿಐ ಯನ್ುು ಅದರ ಅಾಂತ್ಯದ ವೆೇಳೆಗೆ ನಾಶಪ್ಡಿಸಲು ಗಾರಹಕರು ಒಪ್ುಿತಾಿರೆ ಮತ್ುಿ ಕೆೈಗೊಳುಳತಾಿರೆ. 
 
ಸ್ತ) ಪಿಪಿಐ ಯನ್ುು ಮೇಲಾಾಗದ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ಿರಿಸ್ತ, ಲಾಾಂಛನ್(ಹೊೇಲೊೇಗಾರಮ್) ಮತ್ುಿ 
ವಿದುಯತಾೆಾಂತಿೇಯ ಪ್ಟ್ಟಟ(ಮಾಯಗೆುಟ್ಟಕ್ ಸ್ತಾಪ್)ಗಳೆರಡನ್ೂು ಕತ್ಿರಿಸ್ತ ನಾಶಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪಿಪಿಐ 

ಯನ್ುು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ಮರಳಿ ಪ್ಡೆರ್ದದೆ ಎಾಂಬುದನ್ುು ಗಾರಹಕರು ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸುತಾಿರೆ. 



ಗಾರಹಕರು ಪಿಪಿಐ ಯನ್ುು ನಾಶಪ್ಡಿಸ್ತದುರೂ ಅಥವಾ ನಾಶಪ್ಡಿಸ್ತದೆುೇವೆಾಂದು ಹೆೇಳಿದುರೂ ಕೂಡಾ, ಗಾರಹಕರು 
ಪಿಪಿಐ ಮುಕಾಿಯಕೆೆ ಮುಾಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಪಿಪಿಐ ನ್ ಯಾವುದೆೇ ಶುಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತಾಿರೆ ಎಾಂದು 
ಒಪ್ುಿತಾಿರೆ  
 
ಡಿ) ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಸಾಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್, ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ತ್ನ್ು ಸವಾಂತ್ ವಿವೆೇಚನೆಯಾಂದ 
ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು: 
 

 ಗಾರಹಕನ್ು ರ್ದವಾಳಿಯೆಾಂದು ಘೂೇಷಿಸ್ತದ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾರಹಕನ್ ಮರರ್ದ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲ ಿ
 ಈ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ನಿಯಮಗಳು, ಗೊತ್ುಿವಳಿಗಳು, 

ಷ್ರತ್ುಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಜವಾಬಾುರಿಗಳನ್ುು ಗಾರಹಕನ್ು ಉಲಿಾಂಘಿಸ್ತದ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ 
 ಸಕ್ಷಮ ನಾಯಯಾಲಯದ ಆದೆೇಶದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೆೇ 

ನಿಯಾಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಶ್ಾಸನ್ಬದಧ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ತ್ನಿಖ್ಾ ಸಾಂಸ್ೆೆಯಾಂದ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಆದೆೇಶದ ಮೂಲಕ ಗಾರಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೆೇರಿರುವ ಯಾವುದೆೇ ನಿಬಿಾಂಧದ 
ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ  

 ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನ್ೂನ್ುಗಳು ಮತ್ುಿ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕರಮವು ಕಾನ್ೂನ್ುಬಾಹಿರ 
ಆದ     ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ  

 ಕಾಯಿಕರಮವನ್ುು ರದುುಗೊಳಿಸ್ತದ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ  
 
ಇ) ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್, ತ್ನ್ು ಸವಾಂತ್ ವಿವೆೇಚನೆಯಾಂದ, ತಾತಾೆಲ್ಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶ್ಾಶವತ್ವಾಗಿ, 
ಪಿಪಿಐ ನ್ಲ್ಲನಿ್ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನ್ುು ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳವ ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಸೂಚನೆ ನಿೇಡದೆೇ 
ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಕಾರರ್ವನ್ುು ನಿೇಡದೆಯೆೇ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ಮುಕಾಿಯಗೊಳಿಸುವ 
ಹಕೆನ್ುು ಕಾಯುರಿಸ್ತದೆ  ತಾತಾೆಲ್ಲಕ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ, ಪಿಪಿಐ ಗೆ ಜೊೇಡಿಸಲಾದ 
ಸವಲತ್ುಿಗಳನ್ುು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ು ಸವಾಂತ್ ವಿವೆೇಚನೆಯಾಂದ ಮರುಸ್ಾೆಪಿಸಲ್ಲದೆ  ಶ್ಾಶವತ್ 
ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ, ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ಶ್ಾಶವತ್ವಾಗಿ ರದುುಗೊಳಿಸುವ ಹಕೆನ್ುು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ 
/ಇಐಪಿಎಲ್ ಹೊಾಂರ್ದದೆ  ಆದಾಗೂಯ, ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಯು (ತಾತಾೆಲ್ಲಕ ಅಥವಾ ಶ್ಾಶವತ್) ಪಿಪಿಐ ಗೆ 
ಜೊೇಡಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಸ್ೌಲಭಯಗಳು, ಸವಲತ್ುಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಸವಯಾಂಚಾಲ್ಲತ್ 
ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ಿದೆ ಎಾಂದು ಸಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ  ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ 
ಸೂಚಿಸ್ತದ ಹೊರತಾಗಿ, ಪಿಪಿಐ ನ್ ತಾತಾೆಲ್ಲಕ ಅಥವಾ ಶ್ಾಶವತ್ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ುು ಮಾಡಿದಾಗ, 
ಅಾಂತ್ಹ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಯು ಸಾಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲಿ ಶುಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಪಿಐ 
ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ತದ ಎಲಾಿ ಶುಲೆಗಳಿಗೆ ಗಾರಹಕರು ಸಾಂಪ್ೂರ್ಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತಾಿರೆ   



 
ಎಫ್)ಒಾಂದು ವೆೇಳ  ೆಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ತಾತಾೆಲ್ಲಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶ್ಾಶವತ್ವಾಗಿ, ಸ್ೌಲಭಯಗಳನ್ುು 
ಹಿಾಂಪ್ಡೆದರೆ ಅಥವಾ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ಮುಕಾಿಯಗೊಳಿಸ್ತದರೆ, ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ತ್ನ್ು ಉತ್ಿಮ 
ಪ್ರಯತ್ುದ ಮೂಲಕ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಕೂಡಲೆೇ ಸೂಚನೆ ನಿೇಡುತ್ದಿೆ  ಅಾಂತ್ಹ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ುು 
ಸ್ತವೇಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೇ ವಿಳಾಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆಗೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ 
ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ  
 
ಜಿ) ಮೇಲೆ ಹೆೇಳಿದಾಂತೆ ಪಿಪಿಐ ಮುಕಾಿಯಗೊಾಂಡ ನ್ಾಂತ್ರ, ಖ್ಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೆೇ ಮೊತ್ಿವನ್ುು 
ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ. 

 

VI. ಸೂಚನೆಗಳು 
ಎ) ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಾಂದ ನಿೇಡಲಾಗುವ ಯಾವುದೆೇ ಸೂಚನೆಯನ್ುು, ಗಾರಹಕರು ಯಸ್ 

ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ಗೆ ಒದಗಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ 
ನೊೇಾಂದಾಯತ್ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಲ್ಲಾಂಗ್ ವಿಳಾಸಕೆೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ಕಳುಹಿಸ್ತದ 
ರ್ದನಾಾಂಕರ್ದಾಂದ ಏಳು (7) ವಯವಹಾರದ ರ್ದನ್ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಗಾರಹಕರು ಪ್ಡೆರ್ದದಾುರೆಾಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಬಿ) ಗಾರಹಕರು ನಿೇಡಬೆೇಕಾಗಿರುವ ಯಾವುದೆೇ ಸೂಚನೆಯು, ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲ ಿಸ್ತವೇಕೃತಿಗೊಾಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅಾಂತ್ಹ ಸೂಚನೆಯನ್ುು ಸ್ತವೇಕರಿಸಲಿಟ್ಟಟದೆ ಎಾಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ: 
 

ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ರನ್ ವಿಳಾಸ-  ಕಾಪ್ಿರೆೇಟ್ ಕಚೆೇರಿ, 22 ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಇಾಂಡಿಯಾಬುಲ್್ ಫೆೈನಾನಿಿಯಲ್ 

ಸ್ೆಾಂಟರ್, ಸ್ೆೇನಾಪ್ತಿ ಬಾಪ್ಟ್ ಮಾಗಿ, ಎಲ್ಲಫನ್ಸಸ್ೊಟೇನ್ಸ (ಪ್ಶಿಚಮ), ಮುಾಂಬಯ - 400013 

  

ಇಪಿಎಲ್ ವಿಳಾಸ - ನೊೇಾಂದಾಯತ್ ಕಚೆೇರಿ, 2 ನೆೇ ಮಹಡಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೌಸ್, ಮಜಿೇವಾಡೆ ವಿಲೆೇಜ್ ರಸ್ೆಿ, 
ಮಜಿೇವಾಡೆ, ಠಾಣೆ (ಪ್ಶಿಚಮ) - 400601 

 
ಸ್ತ) ಗಾರಹಕರಿಾಂದ ಯಾವುದೆೇ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಸಾಂವಹನ್ವು, ಅದು ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿರದ ಹೊರತ್ು ಮತ್ುಿ 
ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಾಂದ ನೊೇಾಂದಾಯತ್ ಅಾಂಚೆ, ಸ್ತವೇಕೃತಿ ಕಾಡ್ಿ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಿ 

ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಲಿಡದ ಹೊರತ್ು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಪ್ಡುವುರ್ದಲಿ  
 



VII. ಶತಲ್ಕಗಳು 
 

ಎ) ಶುಲೆಗಳು ಇವನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ಿವೆ: 
 ಬದಲ್ಲ ಕಾಡ್ಿ, ನ್ವಿೇಕರರ್, ನಿವಿಹಣೆ ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ಶುಲೆಗಳು,ಇತಾಯರ್ದಯನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡು 

ಪಿಪಿಐ ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಾಂದ ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವುದೆೇ 
ಶುಲೆಗಳು   

 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಸ್ೆೇವಾ ಶುಲೆಗಳು  ಅಾಂತ್ಹ ಶುಲೆಗಳನ್ುು ಲೆಕೆ 
ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತ್ಿದೆ. 
 

ಬಿ) ಈ ಶುಲೆಗಳನ್ುು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುರ್ದಲಿ, ವಗಾಿವಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುರ್ದಲಿ ಮತ್ುಿ ಅವುಗಳು 
ಹಾಂಚಿಕೊಳಳಗಾಗದಾಂತ್ಹ ಸವರೂಪ್ದಲ್ಲಿರುತ್ಿವೆ  
 
ಸ್ತ) ಎಲಾಿ ಶುಲೆಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದೊೇಷ್ದ ಅನ್ುಪ್ಸ್ತೆತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಾಂತಿಮ ಮತ್ುಿ ಗಾರಹಕರಿಗೆ 
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ುಿ ಸವರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿಣಾಿಯಕವಾಗಿವೆ  

 
ಡಿ) ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಪಾರಧಿಕಾರರ್ದಾಂದ ಪಿಪಿಐ ಗೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ 
ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸರಕು ಮತ್ುಿ ಸ್ೆೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಕರಗಳು, ಸುಾಂಕಗಳು ಸ್ೆೇರಿದಾಂತೆಎಲಿ ಶ್ಾಸನ್ಬದಧ 

ತೆರಿಗೆಗಳನ್ುು, (ಯಾವುದೆೇ ವಿವರಣೆಯ ಯಾವುದೆೇ ತೆರಿಗೆಗಳು) ಗಾರಹಕರು ಭರಿಸಬೆೇಕಾಗುತ್ಿದೆ  
 
ಇ) ಪಿಪಿಐಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಎಲಾಿ ಶುಲೆಗಳನ್ುು ಖ್ಾತೆಯಾಂದ ಡೆಬಿಟ್ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗಾರಹಕರು ಪಿಪಿಐ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೆೇಕಾಗಿರುವ ಶುಲೆವನ್ುು ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ 
ಪಾವತಿಸಲು ಗಾರಹಕರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತಾಿರೆ. 

 

VIII. ಹಣ ಹಂಪಡೆಯತವಿಕೆ 
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಪಿಐ ಬಳಸ್ತಕೊಾಂಡು ನ್ಗದು ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅನ್ುಮತಿಯಲಿ. 

 

IX. ಕಳೆದತಹೊೀದ, ಕಳವ್ಾದ ಅರ್ವ್ಾ ದತರತಪಯೀಗಗೊಂಡ ಜಿಪಿ ಆರ್ ಪಿಪಿಐ: 
 

ಎ) ಪಿಪಿಐ ಕಳೆದುಹೊೇದರೆ ಅಥವಾ ಕಳವಾದರೆ, ಗಾರಹಕರು ತ್ಕ್ಷರ್ ಇಾಂತ್ಹ ನ್ಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಳಳತ್ನ್ವನ್ುು 
ಗಾರಹಕರ ಸ್ೆೇವಾ ಕೆೇಾಂದರಕೆೆ ವರರ್ದ ಮಾಡಬೆೇಕು ಮತ್ುಿ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೇ ಅಮಾನ್ತ್ುಗೊಳಿಸಲು 
ವಿನ್ಾಂತಿಸಬೆೇಕು  



 

ಬಿ) ಪಿಪಿಐ ಕಳೆದುಹೊೇದಾಗ, ಕಳುವಾದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆಯೆಾಂದು ಒಮಮ ವರರ್ದ ಮಾಡಿದರೆ, 
ಅಾಂತ್ಹ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು, ಅದು ನ್ಾಂತ್ರದಲ್ಲಸಿ್ತಕ್ರೆದರೂ ಕೂಡಾ ಅದನ್ುು ಮತೆಿ ಬಳಸಲಾಗುವುರ್ದಲಿ ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಗಾರಹಕರು ಒಪಿಿಕೊಾಂಡಿರಬೆೇಕು  
 

ಸ್ತ) ಪಿಪಿಐ ಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಗಾರಹಕರ ಜವಾಬಾುರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ುಿ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ದುಬಿಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುರ್ದಲಿ 
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಳಳಲು ಎಲಾಿ ಕರಮಗಳನ್ುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬೆೇಕು  ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸ್ತದಾಂತೆ 
ಕರಮಗಳನ್ುು ಪಾಲ್ಲಸಲು ಗಾರಹಕರು ನಿಲಿಕ್ಷಯ ವಹಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು 
ವಿಫಲವಾಗಿದಾುರೆಾಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಡೆಯುತ್ಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಧಿರಿಸುತ್ಿದೆ 
ಎಾಂದಾದಲ್ಲ,ಿ ಯಾವುದೆೇ ಪಿಪಿಐ ಯ ನ್ಷ್ಟ, ಕಳಳತ್ನ್ ಅಥವಾ ನಾಶ ಆದಲ್ಲಿ, ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ 
ಅಾಂತ್ಹ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ರದುು ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾಂಪ್ೂರ್ಿ ಹಕೆನ್ುು ಕಾಯುರಿಸುತ್ಿದೆ  
 

ಡಿ)  ಗಾರಹಕನಿಾಂದ ಪಿಪಿಐ ಕಳೆದುಹೊೇಗಿದೆ, ಕಳವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ವರರ್ದಯಾದ 
ನ್ಾಂತ್ರ ಪಿಪಿಐ ನ್ಲ್ಲಿ ಆದ ಯಾವುದೆೇ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಗಾರಹಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆೇ 
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವುರ್ದಲಿ  ಗಾರಹಕರ ವರರ್ದಯ ನ್ಾಂತ್ರದ ಪಿಪಿಐ ನ್ ಎಲಾಿ ಬಾಧಯತೆಗಳು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ 
/ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಾಂದ ಭರಿಸಲಿಡುತ್ಿವೆ  ಆದಾಗೂಯ, ಪಿಪಿಐ ಕಳೆದುಹೊೇದ, ಕಳವಾದ ಅಥವಾ 
ದುರುಪ್ಯೇಗಪ್ಡಿಸ್ತಕೊಾಂಡ ವರರ್ದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ, ಪಿಪಿಐ ವರರ್ದ ಮಾಡಿದ ಸಮಯ ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ 
ವಯವಹಾರಕೆೆ (ಗಳಿಗೆ) ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದ ಯಾವುದೆೇ ವಿವಾದಗಳು ಇದು ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ, ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ 
/ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ ಎಲಾಿ ನಿಧಾಿರಗಳು ಅಾಂತಿಮ ಮತ್ುಿ ಗಾರಹಕರ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ಿವೆ  

 

X. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ 
 
ಗಾರಹಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಮೂರನೆೇ ವಯಕ್ರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳಿಾಂದ ನೆೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊೇಕ್ಷವಾಗಿ 
ಉಾಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೇ ನ್ಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ  ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ಯಾವುದೆೇ 
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಜವಾಬಾುರಿ ಹೊಾಂರ್ದರುವುರ್ದಲಿ: 
 

ಎ)ಪಿಪಿಐ ಬಳಸ್ತ ಖರಿೇರ್ದಸ್ತದ ಯಾವುದೆೇ ಸರಕುಗಳಲ್ಲ ಿಅಥವಾ ಪ್ಡೆದುಕೊಾಂಡ ಯಾವುದೆೇ ಸ್ೆೇವೆಗಳಲ್ಲ ಿಇದು 
ದೊೇಷ್; 

ಬಿ) ಗುರ್ಮಟಟ, ಮೌಲಯ ಖ್ಾತ್ರಿ, ವಿತ್ರಣೆಯ ವಿಳಾಂಬ, ವಿತ್ರಣೆ ಅಗದೆೇ ಇರುವುದು, ಯಾವುದೆೇ ಸರಕು 
ಅಥವಾ ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಸ್ತವೇಕೃತಿ ಆಗದೆೇ ಇರುವ ಸಾಂಬಾಂಧದ ಬಗೆ ೆಇರುವ ಯಾವುದೆೇ ವಿವಾದಗಳು; 
ಸ್ತ) ಅನ್ುು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ತವೇಕರಿಸಲು ಯಾವುದೆೇ ವಯಕ್ರಿಯ ನಿರಾಕರಣೆ; 



ಡಿ) ಪಿಪಿಐ ಯಾವುದೆೇ ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿ ಅಪೆೇಕ್ಷಿತ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸರ್ದದುರೆ; 
ಇ) ಯಾವುದೆೇ ಕಾಂಪ್ೂಯಟರ್ ಟಮಿಿನ್ಲ್ ನ್ ಅಸಮಪ್ಿಕ ಕಾಯಿ; 
ಎಫ್) ಯಾವುದೆೇ ಫೇಸ್ಿ ಮಜೂರ್ ಘಟನೆಗಳು; 
ಜಿ) ಯಾವುದೆೇ ಮೂರನೆೇ ವಯಕ್ರಿಗೆ  ಪಿಪಿಐ ವಗಾಿವಣೆ; 
ಹೆಚ್) ಗಾರಹಕರಿಾಂದ ಪಿಪಿಐ ಅಾಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ; 
ಐ) ಪಿಪಿಐ ಅನ್ುು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ಮರು ಸ್ಾವಧಿೇನ್ಗೊಳಿಸ್ತದ ಕಾರರ್ರ್ದಾಂದಾಗಿ ತ್ನ್ಗೆ ನ್ಷ್ಟ 
ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಸಾಂಭವಿಸ್ತದೆಯೆಾಂದು ಅಪಾರ್ದಸುವ ಗಾರಹಕನಿಗೆ ಉಾಂಟಾದ ನ್ಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿ; 
ಜೆ) ಗಾರಹಕನಿಾಂದ ಈ ನಿಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲ ಿಸೂಚನೆಗಳನ್ುು ಸ್ತವೇಕರಿಸ್ತ ಪಿಪಿಐ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೊತ್ದಿ ನ್ಡುವಿನ್ 
ವಯತಾಯಸಗಳು; 
ಕೆ) ಗಾರಹಕನ್  ಕೊೇರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಪಿಐ ನ್ ಯಾವುದೆೇ ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ಹಿಾಂಚಲನೆ(ರಿವಸಿಲ್); ಮತ್ುಿ 
ಎಲ್) ಕಾಪ್ೇಿರೆೇಟ್ ಕೊೇರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಪಿಐನ್ಲ್ಲ ಿಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೆೇ ಲೊೇಡ್ / ರಿಲೊೇಡ್ನ್ 

ಹಿಾಂಚಲನೆ( ರಿವಸಿಲ್) ಅಥವಾ ಶುಲೆದ ಹಿಾಂಚಲನೆ( ರಿವಸಿಲ್). 

 

XI. ವಿವ್ಾದಾತ್ಮಕ ವಹವ್ಾಟತಗಳು 
 

ಎ) ಪಿಪಿಐ ಕಳೆದುಹೊೇದ, ಕಳವಾದ ಅಥವಾ ಮೊೇಸರ್ದಾಂದ ದುಬಿಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತ್ು ಗಾರಹಕರು 
ಸ್ಾಕ್ಷ್ಾಯಧಾರ ಒದಗಿಸ್ತದ ಹೊರತಾಗಿ, ಯಾವುದೆೇ ಚಾಜ್ಿ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು ರಸ್ತೇತಿ(ಸ್ತಪಿ್) ಅಥವಾ 
ಪಾವತಿಸಲು ಗಾರಹಕರಿಾಂದ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ಸ್ತವೇಕರಿಸ್ತದ ಇತ್ರ ಪಾವತಿ ವಿನ್ಾಂತಿಯು, ಅಾಂತ್ಹ 
ಚಾಜ್ ಿ ನ್ ನಿಣಾಿಯಕ ಪ್ುರಾವೆಯಾಗುತ್ಿದೆ  
 
ಬಿ) ಪಿಪಿಐ ಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಎಲಾಿ ವಿವಾರ್ದತ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ುು, ವಿವಾರ್ದತ್ ವಯವಹಾರದ 
ರ್ದನಾಾಂಕರ್ದಾಂದ ಹರ್ದನೆೈದು (15) ವಯವಹಾರದ ರ್ದನ್ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಾಂದ 
ನಿವಿಹಿಸಲಿಡುವ ಗಾರಹಕರ ಸ್ೆೇವಾ ಕೆೇಾಂದರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಬೆೇಕು  ವಿವಾರ್ದತ್ ವಹಿವಾಟ್ಟನ್ ರ್ದನಾಾಂಕರ್ದಾಂದ 15 
ವಯವಹಾರದ ರ್ದನ್ಗಳ ನ್ಾಂತ್ರ ಯಾವುದೆೇ ವಿನ್ಾಂತಿಯನ್ುು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ /ಇಐಪಿಎಲ್ 
ಅನ್ುಮೊೇರ್ದಸುವುರ್ದಲಿ ಎಾಂಬುದನ್ುು ಗಾರಹಕರು ಒಪಿಿಕೊಾಂಡಿದಾುರೆ  
 

XII. ಸರಕತ ಮತ್ತು ಸೆೀವ್ೆಗಳ ಗತಣಮಟಟ 
 



ಖರಿೇರ್ದಸ್ತದ ಯಾವುದೆೇ ಸರಕು ಅಥವಾ ಪ್ಡೆದ ಯಾವುದೆೇ ಸ್ೆೇವೆಗಳ ಬಗೆೆ ಯಾವುದೆೇ ವಾಯಪಾರಿ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳ 
ವಿರುದಧ ಯಾವುದೆೇ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ದೂರುಗಳನ್ುು ಗಾರಹಕರು ನೆೇರವಾಗಿ ವಾಯಪಾರಿ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳಿಾಂದ 
ಪ್ರಿಹರಿಸ್ತಕೊಳಳಬೆೇಕು  

 

XIII.  ಬಹರಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆ 
 

ಎ)  ಆರ್ಬಿಐ, ಯಾವುದೆೇ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಪಾರಧಿಕಾರ, ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಅಥವಾ ನಾಯಯಾಲಯವು ಯಸ್ 

ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಹರ್ಕಾಸು ದುರುಪ್ಯೇಗ / ವಾಂಚನೆ / ಕಾನ್ೂನ್ು ಪ್ರಕರರ್ಗಳಲ್ಲ ಿ

ಅಾಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡಿಸಲು  ನಿದೆೇಿಶಿಸ್ತದ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲ ಿಮಾತ್ರ, ಗಾರಹಕರು ಮತ್ುಿ ಪಿಪಿಐ 

ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಬಾಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹರ್ಕಾಸು ಅಥವಾ 

ಶ್ಾಸನ್ಬದಧ ಅಥವಾ ನಿಯಾಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ೆಾಂರ್ದಗೆ ಹಾಂಚಿಕೊಳಳಲು ಗಾರಹಕರು ಒಪಿಿಕೊಳುಳತಾಿರೆ ಮತ್ುಿ 
ಸಮಮತಿಸುತಾಿರೆ. 
 
ಬಿ) ಆರ್ಬಿಐ, ಯಾವುದೆೇ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಪಾರಧಿಕಾರ, ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಅಥವಾ ನಾಯಯಾಲಯವು ಯಸ್ 

ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಹರ್ಕಾಸು ದುರುಪ್ಯೇಗ / ವಾಂಚನೆ / ಕಾನ್ೂನ್ು ಪ್ರಕರರ್ಗಳಲ್ಲ ಿ

ಅಾಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡಿಸಲು  ನಿದೆೇಿಶಿಸ್ತದ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲ ಿಮಾತ್ರ, ಗಾರಹಕರು ಪಿಪಿಐ ಬಳಕೆಗೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ಗಾರಹಕರ ಯಾವುದೆೇ ಅಪ್ರಾಧಗಳನ್ುು ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ಕಾಡಿಿನ್ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತ್ು ಯಸ್ 

ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಬಾಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹರ್ಕಾಸು ಅಥವಾ ಶ್ಾಸನ್ಬದಧ ಅಥವಾ 
ನಿಯಾಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರರ್ದ ಮಾಡಬಹುದೆಾಂದು ಗಾರಹಕರು ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸುತಾಿರೆ ಮತ್ುಿ 
ಒಪಿಿಕೊಳುಳತಾಿರೆ  ಆರ್ಬಿಐ, ಯಾವುದೆೇ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಪಾರಧಿಕಾರ, ಭಾರತ್ ಸರಕಾರ ಅಥವಾ 

ನಾಯಯಾಲಯವು ಈ ಹರ್ಕಾಸ್ತನ್ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಹೆಸರನ್ುು ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡಿಸಲು ಇಐಪಿಎಲ್ ಗೆ ಸಿಷ್ಟವಾಗಿ 

ಅನ್ುಮತಿ ನಿೇಡದ ಹೊರತ್ು, ಅಾಂತ್ಹ ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯ ವಾಯಪಿಿಯನ್ೂು ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ಅಾಂತ್ಹ 
ಬಾಯಾಂಕ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಹರ್ಕಾಸು ಅಥವಾ ಶ್ಾಸನ್ಬದಧ ಅಥವಾ ನಿಯಾಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು 
ಗಾರಹಕರಿಗೆ  ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡಿಸಲು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಅನ್ುು ನಿಬಿಾಂಧಿಸಲಾಗುವುರ್ದಲಿ  
 

 

ಸ್ತ) ಆರ್ಬಿಐ, ಯಾವುದೆೇ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಪಾರಧಿಕಾರ, ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಅಥವಾ ನಾಯಯಾಲಯವು ಯಸ್ 

ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಹರ್ಕಾಸು ದುರುಪ್ಯೇಗ / ವಾಂಚನೆ / ಕಾನ್ೂನ್ು ಪ್ರಕರರ್ಗಳಲ್ಲ ಿ

ಅಾಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡಿಸಲು ನಿದೆೇಿಶಿಸ್ತದ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲ ಿಮಾತ್ರ, ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿ
ಎಲ್ ನ್ ಗುಾಂಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಾಂಗಸಾಂಸ್ೆೆಗಳ ೆಾಂರ್ದಗೆ ಗಾರಹಕರ ವಿವರಗಳು ಮತ್ುಿ ಪಾವತಿ 



ಇತಿಹಾಸಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ವಿನಿಮಯ, ಹಾಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳಲು ಅಥವಾ ಅದರ 
ಭಾಗವಾಗಲು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ುಿ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಗಾರಹಕನ್ು ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ 
ನಿೇಡುತಾಿನೆ  

 

XIV. ಆಡಳಿತ್ ಕಾನ್ೂನ್ತ ಮತ್ತು ವ್ಾಯಪಿು 
 

ಈ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಉದಾವಿಸುವ ಎಲಾಿ ವಿವಾದಗಳು ಭಾರತ್ದ 
ಕಾನ್ೂನ್ುಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ನಿಯಾಂತಿರಸಲಿಡುತ್ಿವೆ ಮತ್ುಿ ಮುಾಂಬೆೈ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ ವಾಯಪಿಿಗೆ 
ಒಳಪ್ಟ್ಟಟರುತ್ಿವೆ  

 

 

XV. ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ತಿದತುಪಡಿ 

 
ಎ) ಶುಲೆಗಳು ಸ್ೆೇರಿದಾಂತೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕೆೆೇ ಸ್ತೇಮಿತ್ವಾಗದೆೇ, ಈ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳು, 
ವೆೈಶಿಷ್ಟಯಗಳು ಮತ್ುಿ ಪಿಪಿಐ ಗೆ ನಿೇಡಲಾಗುವ ಪ್ರಯೇಜನ್ಗಳನ್ುು ಬದಲಾಯಸುವ ಏಕೆೈಕ ಹಕೆನ್ುು ಯಸ್ 

ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಹೊಾಂರ್ದದೆ  
 
ಬಿ) ತಿದುುಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನ್ುು ಇಐಪಿಎಲ್ ಅದರ ವೆಬ್ ತಾರ್ದ ಮೂಲಕ, 
ಅಥವಾ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನಿಧಿರಿಸ್ತದ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ದಿೆ  
 

ಸ್ತ) ಜಾಲತಾರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಬಹುದಾದಾಂತ್ಹ ತಿದುುಪ್ಡಿಗಳನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ಈ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ 
ಷ್ರತ್ುಿಗಳನ್ುು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲು ಗಾರಹಕನ್ು ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರುತಾಿನೆ  ಮತ್ುಿ ಗಾರಹಕನ್ು ಪಿಪಿಐಯನ್ುು  
ಬಳಸಲು ಮುಾಂದುವರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಿದುುಪ್ಡಿಯಾದ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನ್ುು ಆತ್ನ್ು 
ಸ್ತವೇಕರಿಸ್ತದಾಂತೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ  
 
 
 

 
 
 



 
XVI. ಗಾಾಹಕರ ಕತಂದತಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ 
 

ಎ) ಪಿಪಿಐ ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ಈ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಯಾವುದೆೇ ವಿವಾದ 
ಅಥವಾ ದೂರು ಇದು ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲ,ಿ ಗಾರಹಕರು ಗಾರಹಕ ಸ್ೆೇವಾ ಕೆೇಾಂದರವನ್ುು 1860 210 9999 ನ್ಲ್ಲ ಿ

ಅಥವಾ ಅದನ್ುು ಸಾಂಪ್ಕ್ರಿಸಲಾಗರ್ದದುಲ್ಲ ಿ1800 3000 1113 ಸಾಂಖ್ೆಯಗೆ ಸಾಂಪ್ಕ್ರಿಸಬಹುದು. ನಿೇವು  
assist-IN@edenred.com ಗೆ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ತಗರ್ದದುಲ್ಲ ಿedenred.support@yesbank.in. ಗೆ 
ಬರೆಯಬಹುದು. ಹೆಚಿಚನ್ ವಿವರಗಳನ್ುು www.edenred.co.in / www.yesbank.in. ನ್ಲ್ಲ ಿ

ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 
 
ಬಿ) ಪಿಪಿಐ ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ಈ ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ವಿವಾದ ಅಥವಾ 
ದೂರನ್ುು, ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಗಾರಹಕರ ಕೆೇಾಂದರವು ಸಮಪ್ಿಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಸುತಿಿಲಿ ಅಥವಾ 
ಪ್ರಿಹರಿಸುತಿಿಲಿ ಎಾಂದಾದರೆ, ಗಾರಹಕನ್ು ನೊೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ುು ಸಾಂಪ್ಕ್ರಿಸಬಹುದು, ಅದಕೆೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಟ ವಿವರಗಳನ್ುು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ ವೆಬ್ ತಾರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ  

 
ಸ್ತ) ಗಾರಹಕರ  ಎಲಾಿ ದೂರುಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕುಾಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ುು ಕುಿಪ್ಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿಭಾಯಸಬೆೇಕು ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹರಿಸಬೆೇಕು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ುಿತ್ಿದೆ  
 

ಡಿ) ಗಾರಹಕರು ತ್ಮಮ ದೂರು ಪ್ರಿಹಾರಕಾೆಗಿ ಬಾಯಾಂಕ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಾವಿಜನಿಕ ತ್ನಿಖ್ಾಧಿಕಾರಿಯನ್ುು ಯಾವುದೆೇ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ಕ್ರಿಸಬಹುದು  ಬಾಯಾಂಕ್ರನ್ ಸ್ಾವಿಜನಿಕ ತ್ನಿಖ್ಾರ್ದಕಾರಿಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟಯು ಭಾರತಿೇಯ 

ರಿಸರ್ವಿ ಬಾಯಾಂಕ್ರನ್ ವೆಬ್ತಾರ್ www.rbi.org.in.ದಲ್ಲ ಿಲಭಯವಿದೆ. 
 

ಮೀಲ್ ಕಾರ್ಡಥ 
 

ಈ ವಿಭಾಗವು ಇಐಪಿಎಲ್/ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿಾಂದ  ನಿೇಡಲಿಟಟ ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ಿ (ಗಳು) ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ 

ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನ್ುು ತೊೇರಿಸುತ್ಿದೆ. 
 

ಎ. ವ್ಾಯಖ್ಾಯನ್ 
 

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


ಈ ವಿಭಾಗದ ಉದೆುೇಶಕಾೆಗಿ, "ಮೀಲ್ ಕಾರ್ಡಥ" ಎಾಂದರೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಮತ್ುಿ ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ಡುವೆ ಸಹ-

ಬಾರಯಾಂಡಿಾಂಗ್ ಕರಾರಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ಟಕೆಟ್ ರೆಸ್ೊಟೇರೆಾಂಟ್ ® ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ಿ ಎಾಂದಥಿ, ಅದನ್ುು ಆಹಾರ 

ಮತ್ುಿ ಮದಯ-ರಹಿತ್ ಪಾನಿೇಯಗಳನ್ುು ಖರಿೇರ್ದಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. 

ಬಿ. ಮೀಲ್ ಕಾಡಿಥನ್ ವ್ೆೈಶಿಷಟಯಗಳು 
 

 ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ವಾಯಪಾರಿೇ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲ(ಿಮಚೆಿಾಂಟ್ ಎಸ್ಾಟಬಿಿಷ್ೆಮಾಂಟ್) ಆಹಾರ ಮತ್ುಿ ಮದಯ-ರಹಿತ್ 

ಪಾನಿೇಯಗಳನ್ುು ಖರಿೇರ್ದಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. 
 

 ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ಯಾವುದೆೇ ಸಾಂದಭಿಗಳಲ್ಲ ಿಹರ್ಕಾೆಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳಬಾರದು ಅಥವಾ 

ಮತೊಿಾಂದು ಪಿರಪೆೇಯ್ಡಡ ಪಾವತಿ ಸಲಕರಣೆಯೂ ಸ್ೆೇರಿದಾಂತೆ ಇನಿುತ್ರ ಸರಕು ಮತ್ುಿ ಸ್ೆೇವೆಗಳನ್ುು 
ಖರಿೇರ್ದಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುರ್ದಲಿ. 

 

 ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ಿ ಗೆ ಮತೆಿ ಹರ್ ತ್ುಾಂಬಬಹುದು(ರಿಲೊೇಡಿಾಂಗ್). 

 

 ಯಾವುದೆೇ ಎಟ್ಟಎಾಂನ್ಲ್ಲ ಿನ್ಗದು ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಟ್ಟಎಾಂನ್ಲ್ಲನಿ್ ಯಾವುದೆೇ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗೆ ಮಿೇಲ್ 

ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ಬಳಸಲಾಗುವುರ್ದಲ.ಿ 

 

ಸಿ. ಮೀಲ್ ಕಾರ್ಡಥನ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ 
 

1. ಕೆವೆೈಸ್ತ ವಿಧಿವಿಧಾನ್ಗಳು ಪ್ೂರ್ಿಗೊಾಂಡ ನ್ಾಂತ್ರ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ 

ತಿಳಿಸ್ತದಾಂತೆ ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗೆ ಬಳಸಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗುತ್ಿದೆ. 
 

ಪ್ರಸುಿತ್, ಕೆವೆೈಸ್ತ ವಿಧಿವಿಧಾನ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಾಂತಿವೆ: 
 

ಎ) ಗಾಾಹಕರ ಕನಿಷಠ ವಿವರಗಳನ್ತು ಸಿವೀಕರಿಸತವ ಮೂಲ್ಕ ರೂ. 10.000 / -ದ ವರೆಗೆ : 
 

 ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಮಾಡುವ ತಿದುುಪ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ವಿವರಗಳು ಒಾಂದು ಬಾರಿಯ 
ಪಿನ್ಸ(ಓಟ್ಟಪಿ)ನೊಾಂರ್ದಗೆ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಿಟಟ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಾಂಖ್ೆಯ ಮತ್ುಿ ಹೆಸರಿನ್ ಸವಯಾಂ ಘೂೇಷ್ಣೆ ಪ್ತ್ರ ಮತ್ುಿ 
ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ನಿಯಮಗಳು 2005 ರ ನಿಯಮ 2 (ಡಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲಾದ ಯಾವುದೆೇ ’ಅಧಿಕೃತ್ 
ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆ’ ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ್ ಸಾಂಖ್ೆಯಯನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡಿರಬೆೇಕು   

 



 ಯಾವುದೆೇ ತಿಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಾಂತ್ಹ ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ುಾಂಬಲಾದ ಮೊತ್ಿವು ರೂ  10,000 / - ವನ್ುು 
ಮಿೇರಬಾರದು ಮತ್ುಿ ಹರ್ಕಾಸ್ತನ್ ವಷ್ಿದಲ್ಲಿ ತ್ುಾಂಬಲಾದ ಒಟುಟ ಮೊತ್ಿ ರೂ  1,00,000 / - ವನ್ುು 
ಮಿೇರಬಾರದು  

 
 ಅಾಂತ್ಹ ಮಿೇಲ್್ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳಲ್ಲ ಿಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲಾಿದರೂ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿರ್ದರುವ ಮೊತ್ಿವು ರೂ  10,000 

/ - ಕ್ರೆಾಂತ್ ಮಿೇರಬಾರದು  
 ಯಾವುದೆೇ ತಿಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಾಂತ್ಹ ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳಿಾಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಟುಟ ಮೊತ್ಿ ರೂ  10,000 / -

ವನ್ುು ಮಿೇರಬಾರದು  
 

 ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗುವ ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳನ್ುು, ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳನ್ುು ನಿೇಡಿದ ರ್ದನಾಾಂಕರ್ದಾಂದ 12 
ತಿಾಂಗಳುಗಳ ೆಳಗಾಗಿ ಕೆವೆೈಸ್ತ ಅನ್ುಸರರ್ ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಿಸಲಾಗುವುದು  ಹಾಗೆೇ 
ಮಾಡರ್ದದುಲ್ಲ,ಿ ಅಾಂತ್ಹ ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ಿಷ್ುಟ ಮರುಲೊೇಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲಿ  ಆದಾಗೂಯ, 
ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ ಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಮೊತ್ಿವನ್ುು ಬಳಸಲು ಅನ್ುಮತಿಸಲಾಗುವುದು  
 

ಬಿ)   ಗಾಾಹಕನ್ ಕೆವ್ೆೈಸಿ ಯನ್ತು ಪೂಣಥಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರರೂ. 1,00,000/ -ವರೆಗೆ: 
 

 ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸರ್ವಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದ ಸಕಾಿರ ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ 
ಹರ್ಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ, ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್್ ಮತ್ುಿ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ 
ಸಕಾಿರದ ಸೂಚನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುವ ಇತ್ರ ಅಹಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಾೆಪಿಸ್ತದ 
ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆವೆೈಸ್ತ ಅವಶಯಕತೆಗಳನ್ುು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ   

 ಕೆವೆೈಸ್ತಯ ಔಪ್ಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ುು ಪ್ೂರ್ಿಗೊಳಿಸ್ತದ ನ್ಾಂತ್ರ, ಮಿೇಲ್್ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ರ ಇರುವ ಮೊತ್ಿವು 
ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ರೂ 1,00,000 / - ಮಿೇರಬಾರದು. 
 

2. ಇಐಪಿಎಲ್ / ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್, ವಾಯಪಾರಿೇ ಮಳಿಗೆಗಳಿಾಂದ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗುವ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಮದಯ-
ರಹಿತ್ ಪಾನಿೇಯಗಳ ಗುರ್ಮಟಟಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ  
 
3. ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ವೆೈಯಕ್ರಿಕ ಉದೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ಿದೆ  ಕೆಲವು ವಾಯಪಾರಿೇ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಶುಲೆಗಳನ್ುು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ ಎಾಂದು ಸಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇಾಂತ್ಹ ವಾಯಪಾರಿ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳಿಾಂದ ಕೆಲವು ಹೆಚುಚವರಿ 
ಸ್ೆೇವೆಗಳನ್ುು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸ್ೌಕಯಿಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆಯುವ ಶುಲೆವನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ಿದೆ  
 



4  ಗಾರಹಕನ್ು ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೇ ಪಿಪಿ ಐ ಅನ್ುು ಬಳಸ್ತಕೊಾಂಡು ಮಾಡಿದ ವಿಫಲಗೊಾಂಡ, ಹಿಾಂರ್ದರುಗಿದ, ತಿರಸೆರಿಸ್ತದ 
ಅಥವಾ ರದುುಪ್ಡಿಸ್ತದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಾಂದ ಪ್ಡೆದ ಎಲಾಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ುು ಮಿೇಲ್್ ಕಾಡ್ ಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಕೆರಡಿಟ್ 
ಮಾಡಲಾಗುವುರ್ದಲಿ ಎಾಂದು ಗಾರಹಕ ಒಪಿಿಕೊಾಂಡಿದಾುನೆ  
5  ಕಾಪ್ೇಿರೆೇಟ್ ಕೊೇರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ಮರುಲೊೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದೆಾಂಬುದನ್ುು ಗಾರಹಕನ್ು 
ಈ ಮೂಲಕ ಒಪಿಿಕೊಳುಳತಾಿನೆ ಮತ್ುಿ ಸಮಮತಿಸುತಾಿನೆ  

 
ಡಿ. ದರಗಳ ಪಟ್ಟಟ  
 

ಶತಲ್ಕಗಳ ವಿವರ ಮೊತ್ು (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಲ) 
ಕಾಡ್ಿ ಬದಲಾಯಸುವಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ ಿ ಗೆ ರೂ  100 

ವಹಿವಾಟು-ರಹಿತ್ ಕಾಡ್ಿ *ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ರೂ  30 
ಕಾಡ್ಿ ಸಕ್ರರಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಿೇಲ್ ಕಾಡ್ ಿ ಗೆ ರೂ  10 

ನೊೇಾಂದಣಿ ಕೊೇಡ್ ಮರು ನಿೇಡುವಿಕೆ ಪ್ರತಿೇ ಮನ್ವಿಗೆ ರೂ  50 

ಚಾಜ್ಿ ಸ್ತಿಪ್ ಗೆ ಪ್ುನ್ಃ ಮನ್ವಿ  ಪ್ರತಿೇ ಮನ್ವಿಗೆ ರೂ  200 

ವಾಷಿಿಕ ನಿವಿಹಣಾ ಶುಲೆ ವಾಷಿಿಕ ನಿವಿಹಣಾ ಶುಲೆ - ರೂ  ಪ್ರತಿ ವಷ್ಿಕೆೆ 
100 / ಊಟ ಕಾಡೆೆಿ 

ಎಸ್ಎಾಂಎಸ್ ಸ್ೆೇವಾ ಶುಲೆ 
 

ಪ್ರತಿ ಸ್ೆಕೆಾಂಡಿಗೆ ಎಸ್ಎಾಂಎಸ್ ಸ್ೆೇವೆ ಶುಲೆ 15 ರೂ 
 

 

ಗಮನಿಸ್ತ: ಮೇಲ್ಲನ್ ಶುಲೆಗಳು ಎಲಾಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ುು ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸ್ತರುತ್ಿದೆ  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಶುಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲಾಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ುು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು  
* ಈ ಶುಲೆ 90 ರ್ದನ್ಗಳ ಸತ್ತ್ ಅವಧಿಗೆ ಕಾಡುಿಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟ್ಟಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು 
 
 

ಗಿಫ್ಟಟ ಕಾರ್ಡಥ 
 

ಈ ವಿಭಾಗವು ಇಐಪಿಎಲ್/ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿಾಂದ  ನಿೇಡಲಿಟಟ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ಿ (ಗಳು) ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ 

ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನ್ುು ತೊೇರಿಸುತ್ಿದೆ. 
 

ಎ. ವ್ಾಯಖ್ಾಯನ್ 
 



ಈ ವಿಭಾಗದ ಉದೆುೇಶಕಾೆಗಿ, " ಗಿಫ್ಟಟ ಕಾರ್ಡಥ" ಎಾಂದರೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಮತ್ುಿ ಇಐಪಿಎಲ್ ನ್ಡುವೆ ಸಹ-ಬಾರಯಾಂಡಿಾಂಗ್ 

ಕರಾರಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿಬಿಡುಗಡೆಯಾದ (ಅದರ ಎಲಾಿ ಶ್ೆರೇಣಿಗಳನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡು) ಟ್ಟಕೆಟ್ ಕಾಾಂಪಿಿಮಾಂಟ್ ® ಗಿಫ್ಟ 
ಕಾಡ್ಿ ಎಾಂದಥಿ, ಇದನ್ುು ಸರಕು ಮತ್ುಿ ಸ್ೆೇವೆಗಳನ್ುು ಖರಿೇರ್ದಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. 
 

 ಬಿ. ಗಿಫ್ಟಟ ಕಾಡಿಥನ್ ವ್ೆೈಶಿಷಟಯಗಳು 
 

 ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ಯಾವುದೆೇ ಸಾಂದಭಿದಲೂಿ ನ್ಗರ್ದಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳುಳವಾಂತಿಲಿ  
 

 ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ಿ ಗೆ ಮತೆಿ ಹರ್ ತ್ುಾಂಬಲಾಗುವುರ್ದಲ ಿ

 

 ಯಾವುದೆೇ ಎಟ್ಟಎಾಂನ್ಲ್ಲ ಿನ್ಗದು ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಟ್ಟಎಾಂನ್ಲ್ಲನಿ್ ಯಾವುದೆೇ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗೆ ಗಿಫ್ಟ 
ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ಬಳಸಲಾಗುವುರ್ದಲ.ಿ 

 

ಸಿ. ಗಿಫ್ಟಟ ಕಾರ್ಡಥನ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ 

 
1. ಪ್ರತಿ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ ಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಲೊೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಟ ಮೌಲಯ ರೂ  10,000 / - 
2. ಇಐಪಿಎಲ್ / ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್, ವಾಯಪಾರಿೇ ಮಳಿಗೆಗಳಿಾಂದ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗುವ ಸರಕು ಮತ್ುಿ ಸ್ೆೇವೆಗಳ 
ಗುರ್ಮಟಟಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ  
3. ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ವೆೈಯಕ್ರಿಕ / ಅಧಿಕೃತ್ ಉದೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ಿದೆ  ಕೆಲವು ವಾಯಪಾರಿೇ 
ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲೆಗಳನ್ುು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ ಎಾಂದು ಸಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇಾಂತ್ಹ ವಾಯಪಾರಿ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳಿಾಂದ ಕೆಲವು 
ಹೆಚುಚವರಿ ಸ್ೆೇವೆಗಳನ್ುು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸ್ೌಕಯಿಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆಯುವ ಶುಲೆವನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ಿದೆ  
4  ಗಾರಹಕನ್ು ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೇ ಪಿಪಿ ಐ ಅನ್ುು ಬಳಸ್ತಕೊಾಂಡು ಮಾಡಿದ ವಿಫಲಗೊಾಂಡ, ಹಿಾಂರ್ದರುಗಿದ, ತಿರಸೆರಿಸ್ತದ 

ಅಥವಾ ರದುುಪ್ಡಿಸ್ತದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಾಂದ ಪ್ಡೆದ ಎಲಾಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ುು ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ ಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಕೆರಡಿಟ್ 

ಮಾಡಲಾಗುವುರ್ದಲಿ ಎಾಂದು ಗಾರಹಕ ಒಪಿಿಕೊಾಂಡಿದಾುನೆ. 

ಡಿ. ದರಗಳ ಪಟ್ಟಟ  
 

ಶತಲ್ಕಗಳ ವಿವರ ಮೊತ್ು (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಲ) 
ಕಾಡ್ಿ ಬದಲಾಯಸುವಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ ಿ ಗೆ ರೂ  100 

ವಹಿವಾಟು-ರಹಿತ್ ಕಾಡ್ಿ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ರೂ  15ರಾಂತೆ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳಿಗೊಮಮ 



ಕಾಡ್ಿ ಸಕ್ರರಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ* ಪ್ರತಿ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ ಿ ಗೆ ರೂ  10 

ನೊೇಾಂದಣಿ ಕೊೇಡ್ ಮರು ನಿೇಡುವಿಕೆ ಪ್ರತಿೇ ಮನ್ವಿಗೆ ರೂ  50 

ಚಾಜ್ಿ ಸ್ತಿಪ್ ಗೆ ಪ್ುನ್ಃ ಮನ್ವಿ  ಪ್ರತಿೇ ಮನ್ವಿಗೆ ರೂ  200 

 
* ಟ್ಟಕೆಟ್ ಕಾಾಂಪಿಿಮಾಂಟ್್ ® ಮಾಯಕ್್ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ ಿ ನ್ ಸಾಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಿ ಸಕ್ರರಯಗೊಳಿಸುವ ಶುಲೆಗಳು 
ಅನ್ವಯವಾಗುವುರ್ದಲಿ  
 
ಗಮನಿಸ್ತ: ಮೇಲ್ಲನ್ ಶುಲೆಗಳು ಎಲಾಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ುು ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸ್ತರುತ್ಿದೆ  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಶುಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲಾಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ುು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು  
 

ಇ. ಟ್ಟಕೆಟ್ ಕಾಂಪಿಲಮಂಟ್್® ಪಿಾೀಮಯಂ ಗಿಫ್ಟಟ ಕಾರ್ಡ ಥಗೆ ವಿಷೆೀಷ ಷರತ್ತುಗಳು 
 
ವ್ಾಯಖ್ಾಯನ್ಗಳು: 
 

 ಈ ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (ಇ)ಯ ಉದೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, "ಪಿಾೀಮಯಂ ಗಿಫ್ಟಟ ಕಾರ್ಡಥ"  ಎಾಂದರೆ ಅದು ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ 
ಮತ್ುಿ ಇ ಐಪಿ ಎಲ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಹ-ಬಾರಯಾಂಡಿಾಂಗ್ ಕರಾರಿನ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗುವ ಟ್ಟಕೆಟ್ ಕಾಾಂಪಿಿಮಾಂಟ್್ ® 

ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ಿ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ುು ಸರಕುಗಳು ಮತ್ುಿ ಸ್ೆೇವೆಗಳನ್ುು ಖರಿೇರ್ದಸಲು ಬಳಸಬಹುದು  
 

 “ಲಾಭ" ಎಾಂದರೆ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ, ವಹಿವಾಟು ಮೌಲಯದ ಒಾಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶ್ೆೇಕಡಾವಾರು ಮೊತ್ಿ  
ಇದು ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೆೇಳಿರುವಾಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿರುತ್ಿದೆ  

 

 ಈ ಉಪ್-ವಿಭಾಗ (ಇ)ಯ ಉದೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, "ಔಟ್ ಲೆಟ್" ಎಾಂದರೆ ಎಡೆನ್ಸ ರೆಡ್ ಸಾಂಯೇಜಿತ್ ಟ್ಟಕೆಟ್ 
ಕಾಾಂಪಿಿಮಾಂಟ್್ ಪಿರೇಮಿಯಾಂ® ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಳಿಗೆಗಳು  ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ಈ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಳಸ್ತದರೆ, ಇ ಐಪಿ ಎಲ್ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ುು ಒದಗಿಸುತ್ದಿೆ  ಇಐಪಿಎಲ್ ಒದಗಿಸುವ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ 
ಅದರ ಸಾಂಯೇಜಿತ್ ನಿದೆೇಿಶನ್ ಪ್ುಸಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಔಟ್ ಲೆಟ್ ಗಳನ್ುು ಪ್ರತೆಯೇಕ ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ  

 

ಲಾಭವನ್ತು ಪಡೆಯಲ್ತ ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 
 

 ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೇಜನ್ ಲಭಯವಿದೆ  ಔಟೆಿಟ್ (ಗಳು) ನ್ಲ್ಲಿ ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ 
ಕಾಡ್ಿ ಮೂಲಕ ಗಾರಹಕರು ನ್ಡಸ್ತದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಾಭವನ್ುು ನಿೇಡಲಾಗುತ್ಿದೆ  

 



 ಮಾಸಟರ್ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ಸ್ತವೇಕರಿಸುವ ಎಲಾಿ ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು 
ಸ್ತವೇಕರಿಸಲಾಗುವುದಾದರೂ, ಒಾಂದು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ(ಔಟ್ ಲೆಟ್) ವಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ುಿ ಆ 
ಮಳಿಗೆ ಇ ಐಪಿ ಎಲ್ ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸ್ತದುಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಭವನ್ುು 
ನಿೇಡಲಾಗುತ್ಿದೆ  ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿದೆೇಿಶನ್ ಪ್ುಸ್ತಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೆೇ ವಾಯಪಾರಿೇ ಸಾಂಸ್ೆೆಯು 
ಅದರ ಸಾಂಪ್ೂರ್ಿ ವಿವರಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸರ್ದದುರೆ, ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ುು ಒದಗಿಸಲು ಇ ಐಪಿ ಎಲ್ 
ಜವಾಬಾುರನಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ  

 

 ಮಳಿಗೆಯು ಗಾರಹಕನಿಗೆ ಪ್ೂರ್ಿ ವಹಿವಾಟು ಮೌಲಯಕೆೆ ರಸ್ತೇತಿ ಮಾಡುತ್ಿದೆ  ಮಳಿಗೆಯಾಂದ ವಹಿವಾಟು 
ಪ್ೂರ್ಿಗೊಾಂಡ ನ್ಾಂತ್ರ ಲಾಭದ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯನ್ುು ಇಐಪಿಎಲ್ (ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2-3 ವಯವಹಾರ 
ರ್ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ)ಮೂಲಕ ನ್ಡೆಸಲಾಗುವುದು  ವಹಿವಾಟು ಪ್ೂರ್ಿಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿಯು ಮಳಿಗೆಯಾಂದ ಮಳಿಗೆಗೆ 
ಬದಲಾಗಬಹುದು  

 

 ಲಾಭದ ಮೊತ್ಿದ ಪ್ರತೆಯೇಕ ಕೆರಡಿಟ್ ನ್ಮೂದನ್ುು ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ ಿ ಗೆ ಪ್ೇಸ್ಟ ಮಾಡಲಾಗುವುರ್ದಲಿ 
ಎಾಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ  ಗಾರಹಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಖ್ಾತೆಯ ಬಾಕ್ರ ಮೊತ್ಿಕೆೆ 
ಲಾಭಾಾಂಶವನ್ುು ಸ್ೆೇರಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ  

 

 ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ ಿ ಗೆ ವಗಾಿಯಸ್ತದ, ಲಾಭಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದ ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ುು ಗಾರಹಕರಿಗೆ 
ಎಸ್ ಎಾಂಎಸ್ ಸಾಂದೆೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಇ ಐಪಿ ಎಲ್ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಒದಗಿಸುವ 
ವಿಧಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾರಹಕನ್ು ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ ಿ ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ವಿೇಕೃತ್ ಬಾಕ್ರ ಮೊತ್,ಿ ವಹಿವಾಟು 
ವಿವರಗಳು ಇತಾಯರ್ದಗಳನ್ುು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಬಹುದು   

 ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ಿ ರದುುಗೊಳಿಸ್ತದ ನ್ಾಂತ್ರ, ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ ಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರಿಸಬೆೇಕಾದ 
ಯಾವುದೆೇ ಲಾಭವನ್ುು ಮುಟುಟಗೊೇಲು ಹಾಕಲಾಗುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಆದುರಿಾಂದ ಅದನ್ುು ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ 
ಕಾಡ್ ಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರಿಸಲಾಗುವುರ್ದಲಿ  

 ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸಲಾದ ಖರಿೇರ್ದಗಳು, ವಿವಾರ್ದತ್ ವಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ / ಮೊೇಸದ 
ವಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭಕಾೆಗಿ ಅಹಿತೆ ಪ್ಡೆರ್ದಲಿ  
 

ಇತ್ರ ಷರತ್ತುಗಳು: 
 

 ಲಾಭಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲಾಿ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಯಾವುದೆೇ ಸವರೂಪ್ದಲ್ಲರಿುವ ಕರಗಳನ್ುು 
ಗಾರಹಕನ್ು ಮಾತ್ರವೆೇ ಭರಿಸಬೆೇಕು ಮತ್ುಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇ ಐಪಿ ಎಲ್ ಅನ್ುು ಅದರಿಾಂದ ಹೊರಗಿಡಬೆೇಕು 
ಮತ್ುಿ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇ ಐಪಿ ಎಲ್ ಅದಕೆೆ ಬಾಧಯ / ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ  



 ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡ್ ಿ ಗೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಾಂದ / ತ್ಪಾಿಗಿ ಸ್ೆೇರಿಸ್ತದ ಯಾವುದೆೇ ಮೊತ್ಿದ ಲಾಭವನ್ುು 
ಯಾವುದೆೇ ಪ್ೂವಿ ಸೂಚನೆ ಇಲಿದೆೇ ಹಿಾಂತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು, ಇ ಐಪಿ ಎಲ್ ತ್ನ್ು ಸವಾಂತ್ ವಿವೆೇಚನೆಯಾಂದ 
ಅಹಿತೆ ಪ್ಡೆರ್ದದೆ  

 
 ಲಾಭಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇ ಐಪಿ ಎಲ್ ನ್ ನಿಧಾಿರ ಅಾಂತಿಮ ಮತ್ುಿ 

ಗಾರಹಕರು ಅದಕೆೆ ಎಲಾಿ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬದಧರಾಗಿರಬೆೇಕಾಗುತ್ದಿೆ  
 ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇ ಐಪಿ ಎಲ್ ಪ್ೂವಿ ಸೂಚನೆಯಲಿದೆೇ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲಾಿದರೂ ಈ ಎಲಾಿ ವಿಶ್ೆೇಷ್ 

ಷ್ರತ್ುಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾದುದನ್ುು ಸ್ೆೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಈ ವಿಶ್ೆೇಷ್ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪಾಿಡು ಅಥವಾ 
ತಿದುುಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ುು ಸಾಂಪ್ೂರ್ಿವಾಗಿ ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯಲು ಹಕುೆಗಳನ್ುು ಕಾಯುರಿಸ್ತದೆ  

 
 ಲಾಭಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಕರಮಗಳು, ಹಕುೆಗಳು, ಬೆೇಡಿಕೆಗಳು, ನ್ಷ್ಟಗಳು, ಹಾನಿ, 

ವೆಚಚಗಳು, ಶುಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಖಚುಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಆಗಬಹುದಾದ ತೊಾಂದರೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 
ಉಾಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾತ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ / ಇ ಐಪಿ ಎಲ್  ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ ಅಥವಾ 
ಬಾಧಯ ಆಗಿರುವುರ್ದಲಿ  
 

 ಈ ಸ್ೌಲಭಯವನ್ುು ಗಾರಹಕರು ಮಾನ್ಯತೆಯುಳಳ ಮತ್ುಿ ಸಕ್ರರಯ ಪಿರೇಮಿಯಾಂ ಗಿಫ್ಟ ಕಾಡುಿಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸರಿಯಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಳತಾಿರೆ ಮತ್ುಿ ಈ ವಿಶ್ೆೇಷ್ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನ್ುು ಮತ್ುಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಮಾಡಿದ 

ಯಾವುದೆೇ ತಿದುುಪ್ಡಿಗಳನ್ುು ಓರ್ದದಾುರೆ, ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿದಾುರೆ ಮತ್ುಿ ಒಪಿಿದಾುರೆಾಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ  

 
ರಿವ್ಾರ್ಡಥ ಕಾರ್ಡಥ 
 

ಈ ವಿಭಾಗವು ಇಐಪಿಎಲ್ / ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಿೇಡಿದ ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ಿ (ಗಳು) ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ 
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಷ್ರತ್ುಿಗಳನ್ುು ತೊೇರಿಸುತ್ಿದೆ  
 

ಎ. ವ್ಾಯಖ್ಾಯನ್ 
 



ಈ ವಿಭಾಗದ ಉದೆುೇಶಕಾೆಗಿ "ರಿವ್ಾರ್ಡಥ ಕಾರ್ಡಥ" ಎಾಂದರೆ ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಮತ್ುಿ ಇ ಐಪಿ ಎಲ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಹ-
ಬಾರಯಾಂಡಿಾಂಗ್ ಕರಾರಿನ್ಡಿಯಲ್ಲ ಿಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ಟಕೆಟ್ ಕಾಾಂಪಿಿಮಾಂಟ್್ ® ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ಿ ಎಾಂದು ಅಥಿ  ಇದನ್ುು 
ಸರಕುಗಳು ಮತ್ುಿ ಸ್ೆೇವೆಗಳನ್ುು ಖರಿೇರ್ದಸಲು ಬಳಸಬಹುದು  
 

ಬಿ. ರಿವ್ಾರ್ಡಥ ಕಾರ್ಡ ಥನ್ ವ್ೆೈಶಿಷಟಯಗಳು 
 

 ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ಿ ಯಾವುದೆೇ ಸಾಂದಭಿಗಳಲ್ಲ,ಿ ನ್ಗರ್ದಗೆ ವಿನಿಮಯ ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ  
 

 ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ಗೆ ಮೊತ್ಿವನ್ುು ಮತೆಿ (ರಿಲೊೇಡಿಾಂಗ್)ತ್ುಾಂಬಬಹುದು  
 

 
 ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ಯಾವುದೆೇ ಎಟ್ಟ ಎಾಂನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಗದು ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಎಟ್ಟ ಎಾಂನ್ಲ್ಲನಿ್ 

ಯಾವುದೆೇ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುರ್ದಲಿ  
 

ಸಿ. ರಿವ್ಾರ್ಡಥ ಕಾರ್ಡ ಥನ್ ಸಿವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ 
 
1  ಕೆವೆೈಸ್ತ ಯ ವಿಧಿವಿಧಾನ್ಗಳು ಪ್ೂರ್ಿಗೊಾಂಡ ನ್ಾಂತ್ರ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗೆ ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ಬಳಸಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗುತ್ಿದೆ  
 

ಪ್ರಸುಿತ್, ಕೆವೆೈಸ್ತ ವಿಧಿವಿಧಾನ್ಗಳು ಮತ್ುಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಾಂತಿವೆ: 
 

ಎ) ಗಾಾಹಕರ ಕನಿಷಠ ವಿವರಗಳನ್ತು ಸಿವೀಕರಿಸತವ ಮೂಲ್ಕ ರೂ. 10.000 / -ದ ವರೆಗೆ : 
 

 ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಮಾಡುವ ತಿದುುಪ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ವಿವರಗಳು ಒಾಂದು ಬಾರಿಯ 
ಪಿನ್ಸ(ಓಟ್ಟಪಿ)ನೊಾಂರ್ದಗೆ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಲಿಟಟ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಾಂಖ್ೆಯ ಮತ್ುಿ ಹೆಸರಿನ್ ಸವಯಾಂ ಘೂೇಷ್ಣೆ ಪ್ತ್ರ ಮತ್ುಿ 
ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ನಿಯಮಗಳು 2005 ರ ನಿಯಮ 2 (ಡಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲಾದ ಯಾವುದೆೇ ’ಅಧಿಕೃತ್ 
ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆ’ ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ್ ಸಾಂಖ್ೆಯಯನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡಿರಬೆೇಕು   

 



 ಯಾವುದೆೇ ತಿಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಾಂತ್ಹ ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ುಾಂಬಲಾದ ಮೊತ್ಿವು ರೂ  10,000 / - ವನ್ುು 
ಮಿೇರಬಾರದು ಮತ್ುಿ ಹರ್ಕಾಸ್ತನ್ ವಷ್ಿದಲ್ಲಿ ತ್ುಾಂಬಲಾದ ಒಟುಟ ಮೊತ್ಿ ರೂ  1,00,000 / - ವನ್ುು 
ಮಿೇರಬಾರದು  

 
 ಅಾಂತ್ಹ ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲಾಿದರೂ ಬಾಕ್ರ ಉಳಿರ್ದರುವ ಮೊತ್ಿವು ರೂ 

 10,000 / - ಕ್ರೆಾಂತ್ ಮಿೇರಬಾರದು  
 

 ಯಾವುದೆೇ ತಿಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಾಂತ್ಹ ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳಿಾಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಟುಟ ಮೊತ್ಿ ರೂ  10,000 / -
ವನ್ುು ಮಿೇರಬಾರದು  

 
 ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗುವ ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳನ್ುು, ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳನ್ುು ನಿೇಡಿದ ರ್ದನಾಾಂಕರ್ದಾಂದ 

12 ತಿಾಂಗಳುಗಳ ೆಳಗಾಗಿ ಕೆವೆೈಸ್ತ ಅನ್ುಸರರ್ ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಿಸಲಾಗುವುದು  ಹಾಗೆೇ 
ಮಾಡರ್ದದುಲ್ಲ,ಿ ಅಾಂತ್ಹ ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ಿಷ್ುಟ ಮರುಲೊೇಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲಿ  
ಆದಾಗೂಯ, ಗಾರಹಕರಿಗೆ ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಮೊತ್ಿವನ್ುು ಬಳಸಲು ಅನ್ುಮತಿಸಲಾಗುವುದು  

 
ಬಿ)   ಗಾಾಹಕನ್ ಕೆವ್ೆೈಸಿ ಯನ್ತು ಪೂಣಥಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರರೂ. 1,00,000/ -ವರೆಗೆ: 
 

 ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸರ್ವಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದ ಸಕಾಿರ ಮತ್ುಿ / ಅಥವಾ 
ಹರ್ಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ, ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್್ ಮತ್ುಿ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ದ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ 
ಸಕಾಿರದ ಸೂಚನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುವ ಇತ್ರ ಅಹಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಾೆಪಿಸ್ತದ 
ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆವೆೈಸ್ತ ಅವಶಯಕತೆಗಳನ್ುು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ   
 

 ಕೆವೆೈಸ್ತಯ ಔಪ್ಚಾರಿಕತೆಗಳನ್ುು ಪ್ೂರ್ಿಗೊಳಿಸ್ತದ ನ್ಾಂತ್ರ, ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ರ ಇರುವ 
ಮೊತ್ಿವು ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ರೂ 1,00,000 / - ಮಿೇರಬಾರದು. 
 

2. ಇಐಪಿಎಲ್ / ಯಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್, ವಾಯಪಾರಿೇ ಮಳಿಗೆಗಳಿಾಂದ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗುವ ಸರಕು ಮತ್ುಿ ಸ್ೆೇವೆಗಳ 

 ಗುರ್ಮಟಟಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ತದಾಂತೆ ಜವಾಬಾುರರಾಗಿರುವುರ್ದಲಿ  
 



3. ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ವೆೈಯಕ್ರಿಕ / ಅಧಿಕೃತ್ ಉದೆುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ಿದೆ  ಕೆಲವು ವಾಯಪಾರಿೇ 
ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಲೆಗಳನ್ುು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ಿದೆ ಎಾಂದು ಸಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇಾಂತ್ಹ ವಾಯಪಾರಿ ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳಿಾಂದ ಕೆಲವು 
ಹೆಚುಚವರಿ ಸ್ೆೇವೆಗಳನ್ುು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸ್ೌಕಯಿಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆಯುವ ಶುಲೆವನ್ುು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ಿದೆ  
 
4  ಗಾರಹಕನ್ು ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೇ ಪಿಪಿ ಐ ಅನ್ುು ಬಳಸ್ತಕೊಾಂಡು ಮಾಡಿದ ವಿಫಲಗೊಾಂಡ, ಹಿಾಂರ್ದರುಗಿದ, ತಿರಸೆರಿಸ್ತದ 
ಅಥವಾ ರದುುಪ್ಡಿಸ್ತದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಾಂದ ಪ್ಡೆದ ಎಲಾಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ುು ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ನ್ಲ್ಲಿ ಕೆರಡಿಟ್ 
ಮಾಡಲಾಗುವುರ್ದಲಿ ಎಾಂದು ಗಾರಹಕ ಒಪಿಿಕೊಾಂಡಿದಾುನೆ  
 
5  ಕಾಪ್ೇಿರೆೇಟ್ ಕೊೇರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ಿ ಅನ್ುು ಮರುಲೊೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದೆಾಂಬುದನ್ುು ಗಾರಹಕನ್ು 
ಈ ಮೂಲಕ ಒಪಿಿಕೊಳುಳತಾಿನೆ ಮತ್ುಿ ಸಮಮತಿಸುತಾಿನೆ  
 
 
 

ಡಿ. ದರಗಳ ಪಟ್ಟಟ  
 

ಶತಲ್ಕಗಳ ವಿವರ ಮೊತ್ು (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಲ) 
ಕಾಡ್ಿ ಬದಲಾಯಸುವಿಕೆ ಪ್ರತಿ ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ಗೆ ರೂ  100 

ವಹಿವಾಟು-ರಹಿತ್ ಕಾಡ್ಿ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ರೂ  15ರಾಂತೆ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳಿಗೊಮಮ 
ಕಾಡ್ಿ ಸಕ್ರರಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರತಿ ರಿವಾಡ್ಿ ಕಾಡ್ ಿ ಗೆ ರೂ  10 

ನೊೇಾಂದಣಿ ಕೊೇಡ್ ಮರು ನಿೇಡುವಿಕೆ ಪ್ರತಿೇ ಮನ್ವಿಗೆ ರೂ  50 

ಚಾಜ್ಿ ಸ್ತಿಪ್ ಗೆ ಪ್ುನ್ಃ ಮನ್ವಿ  ಪ್ರತಿೇ ಮನ್ವಿಗೆ ರೂ  200 

 
ಗಮನಿಸ್ತ: ಮೇಲ್ಲನ್ ಶುಲೆಗಳು ಎಲಾಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ುು ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸ್ತರುತ್ಿದೆ  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಶುಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲಾಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ುು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು  

 


