
                               नियम व अटी  

 
या दस्तऐवजामध्ये अशा नियम व अटी लागू आहेत ज्या अस्स्तत्वात पीपीआयिा ( Payment Protection Insurance / देयक संरक्षण 
ववमा )लागू असतील ककंवा भववष्यात कधीही ईआयपीएल ककंवा येस बँकेद्वारे पुरवल्या जाऊ शकतील. 
 

सववसाधारण नियम व अटी        
येथे िमूद केलेले नियम व अटी (यापुढे " नियम व अटी " म्हणूि संदर्भित केलेल्या ) "पीपीआय" च्या वापरासाठी लाग ूआहेत, आणण 
त्यांिा त्यांचा वापर करण्यापूवी मान्य करणे व स्वीकारणे आवश्यक आहे. खाली िमूद केलेल्या आणण येस बँकेिे / ईआयपीएलिे  
त्यांच्या पूणि वववेकबुद्धीिे वेळोवेळी सुधारीत केलेले नियम व अटी या "पीपीआय" च्या संबंधात ग्राहक आणण येस बँक / ईआयपीएल 
यांच्यातील संपूणि करार आणण / ककंवा होणा-या व्यवस्थेच्या अंग असतील.  

 

"पीपीआय" घेण्यासाठीची सही करण्याची प्रकिया पूणि केल्यावर, आपण येथे उल्लेख केलेला प्रत्येक नियम व अट आपण स्पष्टरीत्या 
वाचली, समजली आणण स्वीकारल्याच ेमािले जात.ेआपण हे मान्य करीत आहात की वेळोवेळी सुधारीत केलेल्या आणण येथे उल्लेख 
केलेले सवि नियम व अटी आपल्यास बंधिकारक आहेत. 
 

१. व्याख्या 
या अटी आणण नियमांमध्ये, जोपयतं ववपरीत उद्दीष्ट ददसूि येत िाही आणण / ककंवा अन्य संदभािस आवश्यक िसेल तर 
मोठ्या अक्षरात ददलेल्या अटीचंा अथि : (i) कोटेशि मध्ये आणण / ककंवा कोष्टका मध्ये समाववष्ट असलेल्या सारख्या अथािच्या 
आणण (ii) खालील ददलेल्या अटीचंा नियुक्त अथि खालीलप्रमाणे समजावा: 

 

ए) "खात े" म्हणजे प्रीपेड खात ेज्यामधील जमा रक्कम दह पीपीआयवर उपलब्ध असलेल्या मयािदेवर देखरेख करण्यासाठी 
पीपीआयवर लोड केलेल्या रकमेएवढी असेल. 
  

बी) "धंद्याचा ददवस" म्हणजे रवववार ककंवा साविजनिक सुट्टी व्यनतररक्त एक ददवस म्हणजे निगोर्शएबल इन्स्ुमेंट अॅक्ट, 

१८८१ च्या कलम २५ अंतगित पररभावित केल्याप्रमाणे, बँकांिी बँककंगच ेव्यवहार चालू ठेवण्यासाठीचा ददवस होय. 
 

सी) "काडिधारक केवायसी फॉमि" म्हणजे संदभािस परवािगी ककंवा आवश्यक असेल तर प्रीपेड काडि र्मळण्याच्या उद्देशािे 

ग्राहकािे प्रीपेड काडिशी संबंधधत ईपीएल / येस बँकेकड ेवेळोवेळी सुपूदि केलेली सवि आवश्यक मादहती, तपशील, घोिणापत्रे आणण 
उपिमांसदहत सादर केलेला फॉमि होय. 
 

       डी) "शुल्क" म्हणजे वेळोवेळी सुधारीत केलेले, पीपीआय चा वापर करण्यासाठी येस बँके / ईपीएल द्वारे आकारले जाणारे 
कोणतेही आकार, खचि आणण शुल्क होय. 

 

       इ) "ग्राहक" ककंवा "धारक" ककंवा "आपण" याचा अथि असा होईल की पीपीआय ददली गेलेली कोणतीही व्यक्ती जी  अशा 
पीपीआयवर साठवलेले मूल्य धारण करण्यासाठी आणण त्याचा वापर करण्यासाठी अधधकृत आहे. 

 

एफ) "ग्राहक सेवा कें द्र" म्हणजे ग्राहकांच्या कडूि आलेल्या सवि ववचारणा, तिारी, ककंवा पीपीआयशी संबंधधत ग्राहकािे   
माधगतलेली कोणतीही मादहती ककंवा तपर्शलासाठी ईआयपीएल / येस बँके द्वारा प्रदाि केलेले सेवा कें द्र होय. 
 

जी) "ईडीसी" ककंवा "इलेक्रॉनिक डटेा कॅप्चर" म्हणजे टर्मििल, वप्रटंर, इतर पररधीय आणण सुटे भाग आणण आवश्यक 
सॉफ्टवेअर ज्यावर पीपीआय स्वाइप केले जाऊ शकत ेककंवा व्यवहार सुरू करण्यासाठी वापरले जाऊ शकत.े 
 

 

 

 

 



एच) "इंटरिेट पेमेंट गेटवे" म्हणजे येस बँके / ईआयपीएलिे निधािररत केलेला / करू घातलेला असा र्शष्टाचार ज्यािुसार 
ग्राहकाची खातरजमा इंटरिेट द्वारे केल्यावर देयके पीपीआय माफि त अधधकृत केली जातात. 
 

आय) "केवायसी" म्हणजे वेळोवेळी ररझव्हि बँक ऑफ इंडडयाद्वारे ददली गेलेली मागिदशिक तत्त्वे, पररपत्रके आणण अधधसूचिा 
यािुसार ग्राहकाची ओळख आणण पडताळणीच्या उद्देशािे येस बँके / ईआयपीएलिे अवलंबबलेली मागिदशिक तत्त्वे होय. 
 

ज)े "व्यापारी आस्थापिा" याचा अथि म्हणजे भारतातील अशी भौनतक आस्थापिा ( स्टोअर, दकुािे, रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स यांचा 
समावेश असलेली पण त्यांपुरतीच मयािददत िसलेली ) आणण व्हच्युिअल स्टोअसि (ई-कॉमसि प्लॅटफॉमि, डडजीटल माकेट्स 
इत्यादींसह कोणत्याही प्रकारचे इलेक्रॉनिक स्वरूपात परंतु इतकेच मयािददत िसलेली ) ज्यांचा पीपीआय स्वीकारण्यासाठी 
ईआयपीएल बरोबर (ककंवा देयक जमाकताि  / पेमेंट गेटवेद्वारे करार) एक ववर्शष्ट करार आहे आणण  

ज्या दठकाणी पीपीआय स्वीकारली जातात. 
 

             के) "देयक मागि" याचा अथि, ईडीसी / पीओएस टर्मििल / ककयोस्क / इंटरिेट पेमेंट गेटवे / मोबाइल आधाररत  

       देयक उपाय यांचा समावेश असलेले पण त्यांची मयािदा िसलेले वेळोवेळी येस बँके / ईआयपीएल िे कळववण्यात  

       आलेले व्यवहारांच ेइतर ववववध मागि होय. 
 

एल) "वैयस्क्तक ओळख िमांक” (पसििल आयडेंदटकफकेशि िंबर ) (वपि) हा अंकीय पासवडि आहे जो ग्राहकांिा येस बँक / 
ईआयपीएल द्वारे प्रदाि केला जातो. 
 

एम) "पीओएस" ( पॉइंट ऑफ सेल ) "वविी कें द्र " म्हणजे भारतामध्ये व्यापारी आस्थापिे द्वारे ठेवलेले इलेक्रॉनिक 
टर्मििल्स ज्यामध्ये ग्राहक पीपीआय वापरू शकतात. 
 

एि) "पीपीआय" म्हणजे असे प्रीपेड इन्स्ुमेंट ज्यामुळे ववनियमात िमूद केल्याप्रमाणे अशा पीपीआय  वर साठलेल्या 
मूल्याकररताची खरेदी करण्याची सुववधा प्रदाि करत.े 
 

ओ) "कायििम" म्हणजे एडेिरेड - येस बँक काडि कायििम, ईआयपीएल आणण येस बँकेच्या दरम्याि केलेल्या करारािुसारचा 
पररभावित कायििम. 
 

       पी) "निबधं" याचा अथि भारतीय ररझव्हि बँक ककंवा भारतातील कोणत्याही इतर सक्षम अधधकारयािे प्रीपेड पेमेंट  

       इन्स्ुमेंट्स जारी करणे आणण कायािन्वयि संबंधधत ददलेले आणण वेळोवेळी सुधारणा केलेले मास्टर ददशानिदेश,  

       पररपत्रके, सूचिा, नियम, मागिदशिक तत्त्वे, नियमावली इ. होय. 
        

क्यू) "शुल्काची अिुसूची" याचा अथि, येस बँक / ईआयपीएल िे वेळोवेळी निधािररत केलेली फी ककंवा शुल्काचा               

          तपशील जो वेळोवळेी त्यांच्या वेबसाईट वर दाखववण्यात येईल. 
 

आर) "व्यवहार" म्हणजे कोणत्याही व्यापारी स्थापिेत पीपीआयचा वापर करूि ग्राहकािे सुरू केलेला कोणताही व्यवहार. 
 

       एस) "संकेतस्थळ" याचा अथि असा की URL: www.edenred.co.in येथे असलेल्या या संकेतस्थळाची मालकी, स्थापिा  

       आणण देखरेख आणण ईआयपीएल िे त्यात वेळोवेळी कोणतहेी फेरबदल ककंवा सुधारणा केलेल्या सहीत ईआयपीएलची आहे.  

      टी) "येस बँक" म्हणजे येस बँक मयािददत, कंपिी कायदा २०१३ च्या अथािप्रमाणे असलेली एक बँककंग कंपिी आणण बँककंग 
नियमि कायदा १९४९ च्या कलम ५ (सी) च्या अथाििुसार असलेली एक बँककंग कंपिी स्जच ेिोंदणीकृत कायािलय िेहरू सेंटर, ९ वा 
मजला, डडस्कवरी ऑफ इंडडया, डॉ ए. बी. रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८ इथे आहे. 

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


      यु) "ईआयपीएल" म्हणजे एडिेरेड ( इंडडया ) प्रायव्हेट र्लर्मटेड, कंपिी कायदा २०१३ च्या अंतगित असलेल्या अथािची एक 
कंपिी स्जच ेिोंदणीकृत कायािलय २ रा मजला, राधाकृष्ण हाउस, माजीवड ेस्व्हलेज रोड, माजीवड,े ठाणे ( प ), मुबंई – ४०० ०६१ इथे 
आहे. 

२. लावलेले अर्व  

या अटी आणण नियमांमध्ये, ववरूद्ध उदद्दष्ट ददलेले िसल्यास: 
 

अ) "सुधारणा” यांच्या संदभाित एक पररर्शष्ट, फेरबदल, िवववचार, पुिस्थािपिेसाठी ककंवा पुिवविचार यांचा समावेश आहे आणण 
"सुधाररत" हे त्याप्रमाणेच अथि लावावे लागतात; 

ब) एखाद्या "अधधकृतता" ककंवा "मंजूरी" मध्ये अधधकृतता, संमती, मंजूरी, दहरवा कंददल, परवािगी, ठराव, परवािा, मुक्ती, 
फाइर्लगं आणण िोंदणी यांचा समावेश आहे. 

       सी) "कायद्या" मध्ये कोणतेही संववधाि, नियम, कायदा, नियम, नियमि, अध्यादेश, निणिय, आदेश, हुकुम, अधधकृतता ककंवा 
कोणताही प्रकार्शत निदेश, मागिदशिक तत्त्वे, आवश्यकता ककंवा कायद्याच ेताकद असलेले सरकारी बंधि ककंवा कोणत्याही प्रकारच े
निधािरण ककंवा व्याख्या कोणत्याही न्यायाधीशा संदभाितील पवूिपरवािगीबाबत, वेळोवेळी दरुुस्त केलेल्या प्रमाणे यांचा समावेश होतो. 

       डी) "दैवी आपत्ती" म्हणजे कुठल्याही कारणामुळे, कोणत्याही कारणास्तव, येस बँक / ईआयपीएल च्या शक्य नियंत्रणाबाहेर, 

कोणत्याही मयािदा िसलेल्या, कोणत्याही संचार यंत्रणेची उपलब्धता िसणे,ववश्वासघात ककंवा प्रकियेत,देयकामध्ये,ववतरण यंत्रणेत 
व्हायरस घुसणे,घातपात,आग लागणे,पूर,स्फोट,दैवी कृत्य,िागरी खोडकरपणा,बंद ककंवा कोणत्याही प्रकारच ेऔद्योधगक कृती,दंगे, 
उठाव,युध्द, शासिाची कारवाई, संगणक हॅककंग, संगणक डटेा आणण स्टोरेज डडव्हाइसेसवर अिधधकृत प्रवेश,संगणक बंद पडणे,  

संगणक टर्मििलमध्ये अकायिक्षम होणे ककंवा दभुािविापूणि, ववध्वंसक ककंवा भ्रष्ट कोड ककंवा प्रोग्राम, यांबत्रक ककंवा तांबत्रक त्रुटी / अपयश 
ककंवा पॉवर शट डाउि, दरूसंचारातील दोि ककंवा बंद पडणे इ.; 

      ई) एक वचिीपणा मध्ये बहुवचि आणण उलट; 

     एफ) या अटी आणण नियमांच ेशीििक केवळ संदभि सोयीसाठी समाववष्ट केले आहेत. 

     जी) "समावेश" ककंवा "समावेश असलेला" या शब्दांचा संदभि मयािदेर्शवाय लावण्यात येईल; 

    एच) र्लगंाच्या संदभाि मध्ये स्त्री, पुरुि आणण ततृीय पंथीय र्लगंांच्या संदभािचा समावेश असेल. 

    आय)  कुठल्याही बाबीसाठी येस बँक / ईआयपीएल ला आवश्यक त्या सवि मंजुरी, परवािगी, संमती ककंवा स्वीकृती कररता येस बँक 
/ ईआयपीएल ची लेखी मंजुरी, परवािगी, संमती ककंवा स्वीकृती घेणे आवश्यक आहे; 

    जे) येस बँक / ईआयपीएल आणण ग्राहक यांच्यात कोणतहेी मतभेद ककंवा वादवववाद झाल्यास कोणतीही घटिा, प्रसंग, पररस्स्थती, 
बदल, वस्तुस्स्थती, मादहती, कागदपत्रे, प्राधधकृत करणे, कायिवाही, कायिवाही, वगळणे, दाव,े उल्लंघि, हलगजीपणा ककंवा अन्यथा कोणतीही 
प्रकरणाची भौगोर्लक स्स्थती म्हणूि असो येस बँक / ईआयपीएल च ेमत ग्राहकास अंनतम आणण बंधिकारक असेल. 

३. पीपीआयचा उपयोग व जारी करणे 
ए)  पीपीआयही येस बँक / ईआयपीएल ची ववशेि मालमत्ता असेल. 



       बी)  पीपीआय फक्त भारताच्या प्रांतामध्ये आणण भारतीय रुपयांमधील व्यवहारांसाठीच वैध राहील. पीपीआय भारताच्या  

       क्षते्राच्या बाहेर ककंवा परकीय चलिात असलेल्या कोणत्याही व्यवहारासाठी वापरले जाऊ शकत िाही. 

सी) ग्राहकाच्या पीपीआय प्राप्ती िंतर त्यािे ताबडतोब पीपीआय ( जर पीपीआय काडिच्या स्वरुपात असेल तर ) त्याच्या उलट 
बाजूस सही करणे आवश्यक आहे. ग्राहकाला कोणतीही सूचिा ि देता ककंवा ि कळववता, सही िसल्यास ककंवा सही जळुत 
िसल्यास कोणतहेी व्यवहार िाकारण्याचा ककंवा रद्द करण्याचा अधधकार येस बँक / ईआयपीएल राखूि ठेवत आहे 

       डी) पीपीआय इतर व्यक्ती ककंवा ततृीय पक्षाकड ेकोणत्याही पररस्स्थतीत हस्तांतरणीय असणार िाही. 

       इ) कोणत्याही वेळी पीपीआय मध्ये ठेवलेल्या कोणत्याही र्शल्लक रकमेवर व्याज अदा करण्यासाठी येस बँक / ईआयपीएल 

      जबाबदार असणार िाही. 

       एफ) ग्राहक यास सहमत आहे आणण पुष्टी करतो की ग्राहकािे कोणत्याही िातवेाईक ककंवा कौटंुबबक सदस्यांिा ककंवा ततृीय 
पक्षाकड ेवैयस्क्तक ओळख िमांक ("वपि") कोणत्याही पररस्स्थतीत उघड करू िये. ग्राहकाचा त्याच्या वैयस्क्तक ओळख िमांकाचा 
("वपि") बेजबाबदार खुलासा आणण / ककंवा पीपीआय च्या अिधधकृत वापरामुळे उद्भवणारया पररणामांची जबाबदारी व उत्तरदायीत्व 
ग्राहकाच ेअसेल. पीपीआय च्या अिधधकृत आणण चुकीच्या वापरामुळे येस बँक / ईआयपीएलची  झालेली प्रत्यक्ष ककंवा अप्रत्यक्ष हािी 
ककंवा िुकसाि यांची जबाबदारी आणण उत्तरदानयत्व ग्राहक िाकारतो.जर ग्राहक वपि ववसरला ककंवा हरवला असेल तर ग्राहकािे 
वेबसाइट ककंवा मोबाईल अॅस्प्लकेशन्स ककंवा इतर कोणत्याही मोड मध्ये जो ईआयपीएलद्वारे वपि च्या पुिनििर्मितीसाठी उपलब्ध होऊ 
शकतो त्याला भेट द्यावी. 

       जी) येस बँक / ईआयपीएल ग्राहकाच्या पीपीआय ची मुदत संपण्या आधी ४५ ददवस ग्राहकाच्या िोंदणीकृत मोबाईल िमांकावर 
एसएमएसद्वारे मादहती देईल ककंवा वेळोवेळी लाग ूअसलेल्या ववनियमामध्ये निददिष्ट केल्याप्रमाणे कळ्वेल.पीपीआय ची मुदत 
संपण्यापूवी पीपीआय वर उपलब्ध असलेल्या संपूणि र्शल्लक जमा रकमेचा वापर ग्राहकािे करणे आवश्यक आहे. जर ग्राहक 
पीपीआयच्या वैधता कालावधी दरम्याि पीपीआयवर उपलब्ध असलेल्या र्शल्लक जमा रकमेचा उपयोग करत िसेल, तर ग्राहक 
पीपीआयच्या िूतिीकरणासाठी येस बँक / ईआयपीएलशी सपंकि  साधू शकतात.ग्राहकािे एका ववर्शष्ट कालावधीत येस बँक / 
ईआयपीएल शी संपकि  साधला िाही तर, पीपीआय वर उपलब्ध असलेली र्शल्लक जमा रक्कम नियामक मागिदशिक तत्त्वांच ेपालि 
करण्याकररता एका फंडात हस्तांतररत केली जाईल. 

       एच) ग्राहक, व्यापारी प्रनतष्ठाि येथे त्यांिी केलेल्या प्रत्येक व्यवहारासाठी सवि शुल्क पत्रीवर स्वाक्षरी करूि त्यांिा 
आपल्यापाशी ठेवेल. येस बँक / ईआयपीएल ग्राहकांिा या शुल्क ककंवा व्यवहाराच्या पत्रीची प्रत प्रदाि करण्यासाठी बांधील िाही. 
ग्राहकाद्वारे केली गेलेली अशी कोणतीही वविंती मान्य करायची कक िाही हे पूणिपणे येस बँक / ईआयपीएल च्या अखत्यारीत असेल, 
जर अशी वविंती ग्राहकािे व्यवहार केल्यापासूि ४५ ददवसांच्या आत केली असेल तरच. ग्राहक यास सहमत आहे की शुल्क ककंवा 
व्यवहार पत्रींची प्रत ग्राहकांिा प्रदाि करण्यासाठीचा अनतररक्त खचि ककंवा शुल्क आकारण्याचा अधधकार येस बँक / ईआयपीएलला आहे. 

       आय) कोणत्याही व्यवहाराच्या संबंधात व्यापारी आस्थापिे द्वारे आकारण्यात येणारे कोणतेही शुल्क ककंवा खचि ग्राहक त्या  
व्यापारी आस्थापिेबरोबर र्मटवूि घेईल. व्यापारी आस्थापिेिे ग्राहकाबरोबरच्या व्यवहारापोटी प्रत्यक्ष ककंवा अप्रत्यक्ष ररत्या केलेली 
कुठलीही कृती ककंवा वगळणे ककंवा शुल्क ककंवा आकार लावला असेल तर त्यासाठी येस बँक / ईआयपीएल जबाबदार असणार िाही. 



       ज)े कोणत्याही व्यापारी आस्थापिे कडूि झालेली उपकरण त्रुटी ककंवा कम्युनिकेशि र्लकंवर मािवीय प्रकिया केली जाईल 
आणण येस बँक / ईआयपीएल च्या पडताळणी िंतरच येस बँक / ईआयपीएल च ेलागू होणारे नियम, नियमि आणण अंतगित 
धोरणाच्या अिुिंगािे ती रक्कम काडि खात्यामध्ये जमा केली जाईल. ग्राहक याच्याशी सहमत आहे की कुठलाही व्यवहार येस बँक / 
ईआयपीएल कडूि ववचाराधीि असलेली वादाची रक्कम सोडता ग्राहकाच्या काडि खात्यामध्ये जमा असलेली र्शल्लक पाहूिच मान्य 
केला जाईल. काडि खात्यातील अपयािप्त निधीचा पररणाम म्हणूि, ग्राहकास देय सुचिांचा अवमाि केल्याच्या कारणास्तव येस बँक / 
ईआयपीए ला झालेल्या कोणत्याही हािी ककंवा िुकसािासाठी ग्राहक येस बँक / ईआयपीएल ला बबिशतिपणे िुकसाि भरपाई अदा 
करेल.ग्राहक यास सहमत आहे की त्याच्या येस बँक / ईआयपीएल काडि खात्यातूि येस बँक / ईआयपीएल च ेझालेले थेट िुकसाि 
ककंवा तोट्याची रक्कम वजावट करण्याचा अधधकार येस बँक / ईआयपीएल ला राहील. 

के) पीपीआय संबंधधत सवि व्यवहारांच्या संबंधात ग्राहक सवि वेळी सद्भाविापूविक कृतीचा अंगीकार करेल. ग्राहक येथे ददलेल्या नियम व 
अटींच ेउल्लंघि करूि पीपीआय चा कोणताही बेकायदेशीर ककंवा चुकीचा वापर करत असेल तर त्याची पूणि जबाबदारी तो स्वीकारतो. 

एल) ग्राहक यास सहमत आहे की तो लाग ूकायद्यांतगित बेकायदेशीर असलेल्या कोणत्याही वस्तू व सेवांची देयके देण्यासाठी पीपीआय  
वापरणार िाही. पीपीआय चा वापर प्रनतबंधधत उत्पाद ककंवा सेवा खरेदी करण्यासाठी केला जाऊ शकत िाही, उदा. लॉटरी नतककटे, बंदी 
घातलेली ककंवा निविद्ध मार्सके, जुगारातील सहभाग, बबटकॉइन्सची खरेदी, कॉलबॅक सेवेसाठी देय इ. 

एम) ग्राहकाला व्यापारी आस्थापिेिे ददलेली कोणतीही सेवा, मालाचा ककंवा सेवेचा दजाि याचं्यामुळे त्याच ेझालेले िुकसाि, तोटा, 
शारीररक इजा झाल्यास तसेच व्यापारी आस्थापिेिे पीपीआय िाकारणे ( सशति स्वीकृती ) आणण तांबत्रक कारणांमुळे पीपीआय चा 
वापर व्यापारी आस्थापिेकडूि होऊ शकला िाही तर यांची कोणतीही जबाबदारी येस बँक / ईआयपीएल स्वीकारीत िाही.  

एि) ग्राहक याद्वारे स्वीकार आणण मान्य करतो की जर पीपीआय च्या एका (१) विािच्या सलग कालावधीमध्ये  कोणतेही व्यवहार 
झाले िसल्यास, पीपीआय चा मुदत काळ संपल्यावर येस बँक / ईआयपीएल कडूि ग्राहकाला िोटीस पाठववल्यािंतर त्याच ेपीपीआय 
निस्ष्िय केले जाईल. पीपीआय केवळ येस बँक / ईआयपीएल द्वारे वेळोवेळी निधािररत केलेल्या मान्यत ेिंतर आणण योग्य ती काळजी 
घेतल्या िंतर, पुन्हा सकिय केले जाऊ शकत.े 

ओ) ग्राहक पीपीआय वापरूि केलेले सवि व्यवहारांसाठी एसएमएस प्राप्त करण्याची ककंवा येस बँक / ईआयपीएल कडूि ई मेल सावध 
सूचिा प्राप्त करण्यास सहमती देतो.येस बँक / ईआयपीएलिे वेळोवेळी निधािररत केल्या प्रमाणे येस बँक / ईआयपीएल कडूि 
एसएमएस ककंवा ई-मेर्लगं द्वारे सावध सूचिा खात्यातील जमा आणण खचािच ेव्यवहार, पीपीआय वरील उविररत र्शल्लक ककंवा इतर 
तत्सम मादहती दाखवतील.   

पी) ग्राहक यास सहमत आहे की येस बॅंक / ईआयपीएल िे आपल्या पूणि वववेकबुद्धीिुसार त्यांच्या पीपीआय सेवांशी संबधंीत बाह्य 
सेवा प्रदात्याच्या / एजंटच्या / आणण अशा अटींवर जरूर त्या ककंवा आवश्यक असलेल्या सेवांचा उपयोग केला पादहजे. 

क्यु) ग्राहकांिा येस बॅंक / ईआयपीएल च्या संकेतस्थळावर त्यांिी वेळोवेळी अपलोड केलेल्या “वारंवार ववचारले जाणारे प्रश्ि” 
("एफएक्यू") यांच्याकड ेप्रवेश असेल. 

४. उल्लंघि 
अ) ग्राहकाद्वारे या नियम व अटींच ेउल्लंघि झाल्यास, येस बॅंक / ईआयपीएल ला पीपीआय ताबडतोब रद्द ककंवा बंद करण्याचा 
एकमेव अधधकार येस बॅंक / ईआयपीएल ववरुध्द कुठलेही पुढील दाव,े मागणी ककंवा वाद ि करता असेल. 



 

ब) ग्राहक यास सहमत आहे की त्यांच्याकडूि जर येथे असलेल्या अटी आणण नियमांचा भंग झाला आणण त्यामुळे प्रत्यक्षपणे ककंवा 
अप्रत्यक्षपणे बँकेला तोटा,हािी,दावे,दंड,शुल्क,आकार ककंवा खचि (कायदेशीर वकील शुल्कासंह) करावा लागला तर त्यांच्या कडूि येस बँक 
/ ईआयपीएल ला िुकसाि भरपाई देण्यात येईल. 

 

५. अटी व समाप्ती 
(ए) पीपीआय त्यांच्या दशििी भागावर छापलेल्या मदुतीच्या तारखे पयतंच वैध असेल. 

(बी) ग्राहक यास सहमत आणण वचिबद्ध आहे की पीपीआय ची मुदत संपल्यािंतर तो त ेिष्ट करेल. 

सी) ग्राहक यास सहमत आहे की, जोपयतं पीपीआय उजवीकडील कोपरयात कापूि होलोग्राम आणण चंुबकीय पट्टी दोन्ही कापली जाऊि 
त ेववद्रपू करूि िष्ट केले ककंवा येस बँकेला र्मळाले. ग्राहक यास सहमत आहे की ग्राहकाला पीपीआय मुदत समाप्तीपूवी ग्राहकािे 
पीपीआय िष्ट केले ककंवा करण्याचा दावा असला तरी पीपीआय वर घेतलेल्या कोणत्याही शुल्कासाठी त्याला सदैव जबाबदार रहावे 
लागेल. 

(डी) येस बँक / ईआयपीएल आपल्या पूणि वववेकबुद्धीिुसार पीपीआय रद्द करू शकत.े 

 जर ग्राहकािे ददवाळखोरी घोवित केली ककंवा ग्राहकाचा मतृ्यू झाल्यास. 
 ग्राहक नियम,अटी आणण मयािदा ककंवा "अटी आणण नियम" यांच्या अंतगित असलेल्या जबाबदाऱयांच ेउल्लंघि करत असल्यास.  
 भारतातील कोणत्याही नियामक ककंवा वैधानिक अधधका-यािे ककंवा कोणत्याही चौकशी एजन्सीद्वारे जारी करण्यात आलेल्या 

सक्षम न्यायालयाच्या ककंवा आदेशाच्या आदेशािुसार ग्राहकावर कोणत्याही प्रकारच ेनिबधं लादले असल्यास. 
 हा कायििम लागू कायदे, ककंवा निबधंांखाली बेकायदेशीर होत असल्यास. 
 हा कायििम रद्द बात्तल केला गेला तर. 

(इ) येस बँक / ईआयपीएल आपल्या पूणि वववेक बुद्धीिुसार पीपीआय वरील ववशेिाधधकार तात्पुरत ेककंवा कायमस्वरूपी परत घेण्याचा 
ककंवा रद्द करण्याच ेअधधकार कुठलीही पूवि सूचिा ि देता ककंवा कारण ि दाखवता राखूि ठेवत.ेजर हे ववशेिाधधकार तात्पुरत ेपरत 
घेतले गेले तर हे ववशेिाधधकार येस बँक / ईआयपीएल आपल्या पूणि वववेक बुद्धीिुसार पूविपदावर आणेल. हे ववशेिाधधकार 
कायमस्वरूपी परत घेण्याच ेअसल्यास पीपीआय कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा अधधकार येस बँक / ईआयपीएल ला असेल.तथावप, हे 
अत्यंत स्पष्ट केले जात ेकी हे ववशेिाधधकार (तात्पुरत ेककंवा कायमच)े काढूि टाकणे म्हणजे पीपीआय शी  सलंग्ि सवि फायदे, 
ववशेिाधधकार आणण सेवा आपोआप काढण्यासारखे असेल.ग्राहक यास सहमत आहे की पीपीआय च्या तात्पुरत्या ककंवा कायमस्वरुपी रद्द 
करण्याच्या प्रसंगी, रद्द होईपयंत ग्राहकाला पीपीआय वरच ेसवि शुल्क, इतर लागू शुल्कांसकट भरत राहणे आवश्यक राहील, जोपयतं 
येस बँक / ईआयपीएल काही निदेश देत िाही. 

(एफ) जर येस बँक / ईआयपीएल तात्पुरत ेककंवा कायमस्वरुपी, ववशेिाधधकार मागे घेत ेककंवा पीपीआय रद्द करत,े तर येस बँक / 
ईआयपीएल सवोत्तम प्रयत्ि आधारांद्वारे तसे ग्राहकांिा लगेच सूधचत करेल. अशी अधधसूचिा र्मळण्यास कोणत्याही प्रकारचा ववलंब 
झाल्यास येस बँक / ईआयपीएल  त्याला जबाबदार राहणार िाही. 

(जी) वर िमूद केल्या प्रमाणे पीपीआयच्या रद्द करण्याच्या वेळी, जर काही रक्कम र्शल्लक असेल तर ती स्त्रोताकड ेपरत केली जाईल. 



 

६. िोटीस 
ए) येस बँक / ईआयपीएल िे ददलेली िोटीस, ददलेल्या तारखेपासूि सात (७) ददवसांत ककंवा येस बँक / ईआयपीएल िे ग्राहकाला 
त्याच्या िोंदणीकृत ई-मेल ककंवा मेर्लगं पत्त्यावर ककंवा येस बँक / ईआयपीएलकड ेउपलब्ध असलेल्या ईमेलद्वारे पाठवलेली ई मेल 
ग्राहकािे प्राप्त केली आहे असे मािले जाईल. 

बी) ग्राहकािे ददलेली कोणतीही िोटीस येस बँक / ईआयपीएल द्वारे त्यांिा त्यांच्या अिुिमे पुढील कायािलयीि पत्त्यांवर र्मळाल्याची 
पोच पावती असल्यासच फक्त येस बँक / ईआयपीएल द्वारे प्राप्त झाली असे मािले जाईल. 

येस बँकेसाठी - कॉपोरेट कायािलय पत्ता - २२ व्या मजला, इंडडयाबुल्स फायिास्न्शयल सेंटर, सेिापती बापट मागि, एस्ल्फन्स्टि (प), 
मुंबई – ४०००१३. 

ईआयपीएल साठी – िोंदणीकृत कायािलय पत्ता - २ रा मजला, राधाकृष्ण हाउस, माजीवड ेस्व्हलेज रोड, माजीवड,े ठाणे ( प ), मुंबई – 
४०० ०६१. 

सी) ग्राहकाकडूि आलेली कोणतीही िोटीस ककंवा दळणवळण हे येस बँक / ईआयपीएल वर बंधिकारक असणार िाही जोपयतं त े
र्लणखत स्वरूपात िसेल आणण येस बँक / ईआयपीएल कडूि त्याची पोच पावती िोंदणीकृत पोस्ट ऑकफस मधूि झाली िसल्यास. 

 

७. शुल्क 

ए) शुल्कांमध्ये यांचा समावेश असेल: 

 पीपीआयच्या संदभाित येस बँक / ईआयपीएल िे जी फी आकारली आहे, त्यात बदल करणे, िूतिीकरण, हाताळणी 
आणण अन्य फी चा समावेश आहे.  

 ववर्शष्ट प्रकारच्या व्यवहारांवर सेवा शुल्क. अशा शुल्काच्या आकारणीची पद्धत येस बँक / ईआयपीएल वेळोवेळी      

             अधधसूधचत करेल. 

बी)  शुल्काच ेस्वरूप ि परत येण्याजोगे, वविा-हस्तांतरणीय आणण अनिददिष्ट असावे. 

सी) स्पष्ट त्रुटीच्या अिुपस्स्थतीत सवि शुल्क ग्राहकांवर अंनतम आणण बंधिकारक राहील आणण समाववष्टीत स्वरूपाच ेअसेल. 

डी) सवि वैधानिक कर, वस्तू आणण सेवा कर, इतर सवि जकाती,शुल्क ( कोणतहेी वणिि असलेले ) शासिािे ककंवा इतर अधधकाऱयांिी 
पीपीआयशी संबंधधत वेळोवेळी लावलेले कर यांचा भार ग्राहकाला सहि करावा लागेल. 

ई) पीपीआयच्या संबंधातील वेळोवेळी आकारले जाऊ शकणारे सवि शुल्क अकाऊंटमधूि वजा करण्यात येईल.पीपीआयचा वापर झाला 
की आकारल्या गेलेल्या शुल्काला ग्राहक देय म्हणूि जबाबदार असेल. 

 



८. रोख रक्कम काढणे  

 निबधंांिुसार, पीपीआय वापरूि रोख पैसे काढण्यास परवािगी िाही. 

९. हरवलेले, पळवलेले, ककंवा गैरवापर झालेले पीपीआय 
ए) जर पीपीआय हरववले ककंवा चोरीला गेले असेल तर ग्राहकािे अशा प्रकारच्या िुकसािीचा / चोरीचा तपशील ताबडतोब ग्राहक सेवा 
कें द्राकड ेकळवावा आणण त्यांिा पीपीआय तात्काळ स्थधगत करण्याची वविंती केली पादहजे. 

बी) ग्राहक हे मान्य करतो की एकदा त्यांच ेपीपीआय हरवले, चोरी ककंवा िुकसाि झाले तर त ेपीपीआय जरी िंतर सापडले तरीही 
पुन्हा वापरता येणार िाही.  

सी) ग्राहक पीपीआयच्या सुरक्षेसाठी जबाबदार असतो आणण पीपीआयचा गैरवापर केला जात िाही हे सुनिस्श्चत करण्यासाठी त्यािे सवि 
आवश्यक पावले उचलली पादहजेत. येस बँक / ईआयपीएलला जर असे लक्षात आले ककंवा त्यांिा मादहती झाले की ग्राहकाच्या 
दलुिक्षामुळे ककंवा वरील खबरदारी ि घेतल्यामुळे ककंवा जबाबदारी िाकारल्यामुळे ग्राहकाकडूि पीपीआय हरवले, चोरी ककंवा िुकसाि 
झाले तर त ेपीपीआय रद्द ककंवा निरस्त करण्याच ेअधधकार येस बँक / ईआयपीएलला आहेत. 

डी) ग्राहकाच ेपीपीआय हरवले, चोरी ककंवा िुकसाि झाल्याची िोंद झाल्यािंतर त्या पीपीआयवर केल्या गेलेल्या कोणत्याही अिधधकृत 
व्यवहारांसाठी ग्राहकाच े कोणतहेी उत्तरदानयत्व स्वीकारले जाणार िाही. पीपीआयवर जमा झालेली सवि उत्तरदानयत्व, ग्राहकािे अहवाल 
पेश केल्यािंतर येस बँक / ईआयपीएल भरेल.तथावप, पीपीआय सादर केलेल्या अहवालाच्या वेळेशी संबंधधत कोणताही वाद / ककंवा 
पीपीआयवर केले गेलेले व्यवहार, पीपीआय हरवले, चोरी ककंवा िुकसाि झाल्या िंतर सादर केलेला अहवाल या सवि बाबतीत येस बँक 
/ ईआयपीएल च ेनिणिय अंनतम व ग्राहकास बंधिकारक असतील. 

१०. उत्तरदानयत्व वगळणे 
येस बँक / ईआयपीएल ग्राहकाच ेककंवा ततृीय पक्षाच ेउत्तरदानयत्व व जबाबदारी, काही तोटा ककंवा िुकसाि झाल्यास प्रत्यक्ष ककंवा 
अप्रत्यक्षपणे खालील पररस्स्थतींमधूि स्वीकारीत िाही:   

ए. पुरववलेल्या कोणत्याही खरेदी केलेल्या वस्तू ककंवा घेतलेल्या सेवांमध्ये कोणताही दोि. 

बी. कोणतीही वस्तू ककंवा सेवा यांची गुणवत्ता, मूल्य हमी, पोहोचवण्यात ववलंब, वस्तू ि पोहोचवणे ककंवा ि र्मळणे यासंबंधधत 
कोणतेही वाद. 

सी. कोणत्याही व्यक्तीिे पीपीआय चा सन्माि ि करणे ककंवा स्वीकारण्यास िकार देणे. 

डी. कोणत्याही कारणास्तव, पीपीआय योग्यररत्या कायि ि करणे. 

इ. कोणत्याही संगणक टर्मििलमधील बबघाड. 

एफ. कोणतीही िैसधगिक आपत्ती. 

जी. पीपीआय च ेकोणत्याही ततृीय पक्षाकड ेहस्तांतरण. 



एच. ग्राहकाद्वारे पीपीआय रद्द करणे. 

आय. येस बँक / ईआयपीएल द्वारे पीपीआय च्या पुि: मालकीमुळे उद्भवलेल्या तिारीमध्ये ग्राहकाला झालेला तोटा ककंवा िुकसाि. 

ज.े कॉपोरेटकडूि या संदभाित सूचिा र्मळाल्यािंतर पीपीआय ला िेमूि ददलेल्या रकमेतील कोणत्याही प्रकारची ववसंगती. 

के. ग्राहकाच्या वविंतीवरूि पीपीआय वर केलेले कोणतहेी उलट कायि. 

एल. कॉपोरेटच्या वविंतीवरूि पीपीआय वर केलेले कोणतहेी लोड / परतीच ेरीलोड ककंवा फी परती. 

११. वववादास्पद व्यवहार  
ए) देयकासाठी येस बँक / ईआयपीएल ला प्राप्त झालेले कोणतेही शुल्क ककंवा व्यवहाराची पत्री ककंवा देयकाकरीताची वविंती अशा 
शुल्काचा समाववष्टीत पुरावा असेल, जोपयतं पीपीआय हरवले,चोरी झाले ककंवा फसवणुकीच्या हेतूिे त्याचा गैरवापर झाला आणण 
ग्राहकािे तशी पुष्टी केली असल्यास.   

बी) ग्राहकािे पीपीआय संबंधधत सवि वववादास्पद व्यवहारांच्या तिारीची कल्पिा येस बँक / ईआयपीएल च्या ग्राहक सेवा कें द्राला 
वववादास्पद व्यवहार झाल्याच्या तारखेपासूि पंधरा (१५) ददवसांच्या आत देणे आवश्यक आहे. ग्राहक हे मान्य करतात की वववाददत 
व्यवहाराच्या तारखेपासूि पंधरा (१५) ददवसांच्या आत जर असे केले गेले िाही तर येस बँक / ईआयपीएल त्या तिारीची वविंती मान्य 
करणार िाही. 

१२. वस्तू आणण सेवेची गुणवत्ता 

खरेदी केलेल्या कोणत्याही वस्तू ककंवा घेतलेल्या सेवांसंबंधीचा कोणताही वववाद ककंवा तिार असल्यास त्याच ेनिराकरण ग्राहकािे 

थेट त्या व्यापारी आस्थापिे बरोबर निकालात काढला पादहजे. 

१३. प्रगटीकरण 
      अ) कोणत्याही आधथिक दरुूपयोग / फसवणूक / कायदेशीर प्रकरणांमध्ये फक्त आरबीआय, कोणतेही नियामक प्राधधकरण, भारत 
सरकार ककंवा न्यायालयािे अशी मादहती उघड करण्यासाठी येस बँक / ईआयपीएल ला निदेर्शत केले तरच ग्राहक त्याची आणण 
पीपीआय  वापर संबंधधत मादहतीच ेवाटप करण्यास व तीस कोणत्याही अन्य बँक ककंवा आधथिक ककंवा वैधानिक ककंवा नियामक 
अधधकाऱयांसह वाटप करणे स्वीकारतो आणण त्याला संमती देतो. 

      बी) ग्राहक हे स्वीकार आणण मान्य करतो की येस बँक / ईआयपीएल ग्राहकांच्या गुन्ह्यांबद्दल आणण / ककंवा पीपीआय चा 
कोणत्याही आधथिक गैरवापर / फसवणूक / कायदेशीर प्रकरणे यातील वापर जेथे आरबीआय, कोणतहेी नियामक प्राधधकरण, भारत 
सरकार ककंवा न्यायालयािे अशी मादहती उघड करण्यासाठी येस बँक / ईआयपीएल ला निदेर्शत केले असेल नतथे ग्राहकाच्या माहीतीचा 
अहवाल इतर बँका, आधथिक ककंवा वैधानिक ककंवा नियामक अधधकारयांिा देऊ शकत.ेयेस बँक ककंवा ईआयपीएल ला अशा बँकांचा 
ककंवा आधथिक ककंवा वैधानिक ककंवा नियामक प्राधधकरणांच्या तपर्शलांचा ग्राहकांिा खुलासा त्याच्या ववस्तारासकट करणे बंधिकारक 
िाही जोपयतं आरबीआय, कोणतेही नियामक प्राधधकरण, भारत सरकार ककंवा न्यायालय उघडपणे ईआयपीएल ला अशा ववत्तीय 
संस्थांची मादहती उघड करण्याचा आदेश देत िाहीत. 



 

       सी) ग्राहक येस बँक / ईआयपीएल आणण त्यांच्या एजंटांिा हे अधधकार देतो कक ते ग्राहकांच्या तपशीलांशी संबंधधत सवि 
मादहती व देयकांचा इनतहास येस बँक / ईआयपीएलच्या ग्रुप कंपन्यांसह ककंवा संबंधधत कंपन्यांच्या बरोबर अदलाबदल, वाटणी ककंवा 
भाग घेऊ शकतात त्या, पण फक्त अशा केसेसमध्ये ज्यात काही आधथिक गैर व्यवहार / फसवणूक / कायदेशीर प्रकरणे जेथे 
आरबीआय, कोणत्याही नियामक प्राधधकरण, भारत सरकार ककंवा न्यायालय या प्रकारची मादहती उघड करण्यासाठी येस बँक / 
ईआयपीएल ला निदेर्शत करत.े 

१४. नियमि कायदा आणण अधधकार के्षत्र 
या अटी आणण नियमांच्या संबंधात उद्भवणारी सवि वववादांची अंमलबजावणी भारत सरकारच्या कायद्यांिुसार करण्यात येईल आणण 
मुंबई न्यायालयांच्या अधधकारक्षेत्रात केली जाईल. 

१५. अटी व नियम यांच्यातील सुधारणा  
ए ) पीपीआय वर र्मळणारे फायदे आणण वैर्शष्ट्ये बदलण्याच ेपूणि हक्क येस बँक / ईआयपीएल राखूि ठेवते,यात शुल्काचा समावेश 
असेल पण त्यापुरतीच मयािददतता िसेल. 

बी) येस बँक / ईआयपीएल त्यांच्या सुधारणा केलेल्या अटी व नियमांिा त्यांच्या संकेतस्थळावर होस्स्टंग करूि ककंवा त्यांिी ठरवलेल्या 
कोणत्याही अन्य प्रकारे कळवील. 

ब) ग्राहक या अटी व शतींच ेपुिरावलोकि करण्यासाठी जबाबदार असेल, ज्या वेबसाइटवर सुधारणांसह पोस्ट केल्या जाऊ शकतात 
आणण ग्राहकािे पीपीआय चा वापर चालू ठेवूि सुधारणा केलेल्या अटी आणण नियम स्वीकारले आहेत असे मािले जाईल. 

१६. ग्राहक तक्रार निवारण 
ए) पीपीआय आणण / ककंवा या अटी व नियमांशी संबंधधत कोणताही वववाद ककंवा तिारी असल्यास, ग्राहक ग्राहक सेवा कें द्र िमांक 
१८६० २१० ९९९९ यावर ककंवा लागत िसल्यास १८०० ३००० १११३ यावर फोि करू शकतात. आपण assist-IN@edenred.com वर 
देखील ककंवा मग प्रवेश र्मळत िसल्यास edenred.support@yesbank.in यांिा र्लदहू शकता. अधधक मादहती 
www.edenred.co.in / www.yesbank.in वर र्मळू शकत.े 

बी) पीपीआय आणण / ककंवा या अटी व नियमांशी संबंधधत वववादाचा ककंवा तिारीच ेपयािप्त निराकरण ककंवा तोडगा येस बँक / 
ईआयपीएल च्या ग्राहक सेवा कें द्रा द्वारे निघत िसल्यास ग्राहक, येस बँक / ईआयपीएल च्या िोडल ऑकफसर ज्यांचा तपशील येस 
बँक / ईआयपीएल च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे त्यांच्याशी संपकि  साधू शकतात.   

सी) येस बँक / ईआयपीएल यास सहमत आहे की ग्राहकािे केलेल्या तिारी, वववाद ककंवा दखुणी यांच ेनिराकरण कालबद्ध रीतीिे केले 
जाईल.  

डी) ग्राहक त्यांच्या तिार निवारणासाठी कोणत्याही वेळी बँककंग लोकपालाशी संपकि  साधू शकतात. बँककंग लोकपालांची यादी भारतीय 
ररझवि बँकेच्या www.rbi.org.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. 

assist-IN@edenred.com%20
mailto:edenred.support@yesbank.in
www.edenred.co.in%20
www.yesbank.in%20


 

भोजि कार्व  

या ववभागात अशा नियम व अटी आहेत ज्या फक्त ईआयपीएल / येस बँकेिे जारी केलेल्या भोजि काडािला लागू होतील. 

ए. व्याख्या 
या ववभागाच्या हेतंूसाठी "भोजि काडि" याचा अथि येस बँक आणण ईआयपीएल यांच्यामधील सह - बँ्रडडगं संबंधांिुसार जारी 
करण्यात आलेला नतकीट रेस्टॉरन्ट - भोजि काडि ज्याचा उपयोग केवळ अन्ि आणण अल्कोहोलरहीत पेय खरेदी करण्यासाठी 
केला जाऊ शकतो. 

  बी. भोजि कार्ावची वशैशष्ट्ये 

• हे भोजि काडिचा वापर फक्त अन्ि आणण अल्कोहोलरहीत पेय खरेदी करण्यासाठी व्यापारी आस्थापिेंच्या इथे केला जाऊ 
शकतो. 
• भोजि काडि, कोणत्याही पररस्स्थतीत, रोख रकमेच्या देवाणघेवाणी करीता ककंवा इतर प्रीपेड देयक साधिे यांचा समावेश 
असलेल्या इतर कोणत्याही वस्तू व सेवा खरेदीच्या साठी वापरले जाऊ शकत िाही. 

       • भोजि काडि रीलोड करण्या स्वरूपाच ेआहे. 

       • भोजि काडिचा वापर कोणत्याही एटीएमवर पैसे काढण्यासाठी ककंवा एखाद्या एटीएमवर इतर कोणत्याही कामासाठी केला  

        जाऊ शकत िाही. 

सी. भोजि कार्ावचा स्वीकार आणण वापर 

१.  केवायसीच्या औपचाररकता पूणि झाल्यावर ग्राहक वेळोवेळी निबधंांमध्ये िमूद केल्यािुसार कमाल मयािदेसाठी भोजि काडि वापरू 
शकतात. 

सध्या केवायसीची औपचाररकता आणण कमाल मयािदा खालीलप्रमाणे आहे: 

ए)  ग्राहकाचे  ककमाि तपशील स्वीकारूि रु. १०,००० /- पयतं : 

 ककमाि तपर्शलांमध्ये ओटीपीिे ( One Time Pin – OTP ) सुनिस्श्चत केलेला मोबाईल िंबर आणण िावाची स्व घोिणा  
आणण पीएमएल नियम २००५ च्या नियम २ (डी) अंतगित पररभावित आणण वेळोवेळी सुधाररत केलेल्या कोणत्याही 'अधधकृत 
वैध कागदपत्रांच्या' ववर्शष्ट ओळख िमांकाचा समावेश असेल.  

 कोणत्याही मदहन्याच्या ददवसांत अशा भोजिाच्या काडांमध्ये भरलेली रक्कम रू. १०,००० /- पेक्षा जास्त िसावी आणण 
ववत्तीय विाित लोड केलेली एकूण रक्कम रू. १,००,००० /- पेक्षा जास्त िसावी. 

 अशा भोजि काडि मध्ये कोणत्याही वेळी थकबाकीची रक्कम रू. १०,००० / - पेक्षा जास्त िसावी. 
 कोणत्याही ददलेल्या मदहन्यात अशा भोजि काडाितूि काढली जाणारी एकूण रक्कम रु. १०,००० / - पेक्षा जास्त िसावी. 



 या प्रकाराअंतगित जारी करण्यात आलेल्या भोजि काडांिा केवायसीच्या अिुरूप भोजि काडिमध्ये भोजिकाडि जारी करण्याच्या 
तारखेपासूि १२ मदहन्यांच्या कालावधीत रूपांतररत केले जाईल. 
जर तसे केले िाही, तर अशा काडि मध्ये आणखी रीलोड करण्याची परवािगी ददली जाणार िाही. तथावप, ग्राहकाला भोजि  
काडिमध्ये उपलब्ध असलेली र्शल्लक वापरण्याची परवािगी ददली जाईल. 

बी)  ग्राहकाचा केवायसी पणूव केल्याितंर रु. १००,००० /- पयतं : 

 भारतीय ररझवि बँकेिे जारी केलेल्या नियमांिुसार आणण / ककंवा भारत सरकारद्वारे तयार करण्यात आलेले अन्य सक्षम 
अधधकारी आणण / ककंवा अथि मंत्रालय, इलेक्रॉनिक्स आणण मादहती तंत्रज्ञाि मंत्रालय ककंवा वेळोवेळी भारत सरकारच्या 
सूचिांिुसार काम करणा-या अशा इतर सक्षम मंत्रालय कडूि केवायसीच्या आवश्यकता निददिष्ट केल्या जातात. 

 केवायसीची औपचाररकता पूणि झाल्यािंतर, कोणत्याही वेळी भोजि काडािवरील थकबाकीची रक्कम रु. १००,००० /- पेक्षा जास्त 
िसावी. 

२.     व्यापारी आस्थापिेकडूि ग्राहकाला ददलेल्या ककंवा ववतररत केलेल्या खाद्यपदाथि आणण अल्कोहोलरहीत पेयांच्या दजािच्या         
बाबतीत येस बँक / ईआयपीएल जबाबदार असणार िाही. 

३.     भोजि काडि फक्त प्रामाणणक वैयस्क्तक हेतंूसाठी वापरले जाईल. हे स्पष्ट केले जात ेकी काही व्यापारी आस्थापिांद्वारे 
आकारल्या जाणाऱया शुल्कामध्ये त्यांच्याकडूि ददल्या जाणाऱया काही अनतररक्त सेवा ककंवा इतर सुववधां कररताच्या शुल्काचा दह 
समावेश असेल. 

४.     ग्राहक मान्य करतो की अयशस्वी, परत, िाकारले ककंवा रद्द केल्याच्या बाबतीतील सवि परताव्यामध्ये इतर कोणत्याही 
पीपीआयचा वापर करूि केलेले व्यवहाराची रक्कम भोजि काडि मध्ये जमा केली जाऊ शकत िाही. 

५.     ग्राहक याद्वारे मान्य करतो आणण सहमत आहे की कापोरेटिे केलेल्या वविंतीिुसार भोजि काडि रीलोड केले जाऊ शकत.े 

र्ी. शलु्काची अिसुचूी 

शलु्काचा तपशील रक्कम (रुपयांमध्ये ) 
       बदली काडि देणे       रु. १०० प्रनत भोजि काडि 
      बबिा व्यवहार काडि         *दरमहा रू.30 

       काडि चालू करणे       रु.१० प्रनत भोजि काडि 
    िोंदणी कोड पुिजािरीकरण          रु. ५० प्रनत ववितंी  

   शुल्क पत्री पुिप्रािप्ती ववितंी         रु. २०० प्रनत ववितंी 
वावििक देखभाल शुल्क  वावििक देखभाल शुल्क रू.100 प्रनत विि / प्रनत भोजि काडि 

एसएमएस सवविस चाजि 
 

एसएमएस सेवा शुल्क प्रनत नतमाही रु.15 

टीपः वरील शुल्क सवि कर सोडूि आहे. लागू असलेले सवि कर वर िमूद केलेल्या शुल्का व्यनतररक्त लावले जातील. 

* ही फी काडिवर िॉि-रान्झॅक्शिसाठी 90 ददवसांच्या सतत कालावधीसाठी आकारली जाईल 

 



 

 

 

 

धगफ्ट कार्व  

या ववभागात अशा नियम व अटी आहेत ज्या फक्त ईआयपीएल / येस बँकेिे जारी केलेल्या धगफ्ट काडिला लागू होतील. 

ए. व्याख्या 
या ववभागाच्या हेतंूसाठी "धगफ्ट कार्व" याचा अथि येस बँक आणण ईआयपीएल यांच्यामधील सह - बँ्रडडगं संबंधांिुसार जारी 
करण्यात आलेला नतकीट काँप्लीमेंट धगफ्ट काडि ( त्याची सवि प्रनतरूपे समाववष्टीत असलेले ) ज्याचा उपयोग केवळ वस्तू 
आणण सेवा खरेदी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 

  बी. धगफ्ट कार्ावची वशैशष्ट्ये 

• धगफ्ट काडि कोणत्याही पररस्स्थतीत रोख रकमेच्या मोबदल्यात वापरले जाऊ शकत िाही. 
• धगफ्ट काडि रीलोड करता येण्याच्या स्वरूपाच ेिाही. 

       • धगफ्ट काडिचा वापर कोणत्याही एटीएमवर पैसे काढण्यासाठी ककंवा एखाद्या एटीएमवर इतर कोणत्याही कामासाठी केला  

        जाऊ शकत िाही. 

सी. धगफ्ट कार्ावचा स्वीकार आणण वापर 

१. प्रत्येक धगफ्ट काडिवर लोड केली जाणारी कमाल रक्कम रु. १०,००० /- पेक्षा जास्त असणार िाही. 
२. व्यापारी आस्थापिेकडूि ग्राहकाला ददलेल्या वस्तू आणण सेवांच्या दजािच्या बाबतीत येस बँक / ईआयपीएल जबाबदार असणार 

िाही. 
३. धगफ्ट काडािचा उपयोग फक्त वैयस्क्तक / अधधकृत हेतूसाठीच केला जाईल. हे स्पष्ट केले जात ेकी काही व्यापारी 

आस्थापिांद्वारे आकारल्या जाणाऱया शुल्कामध्ये त्यांच्याकडूि ददल्या जाणाऱया काही अनतररक्त सेवा ककंवा इतर सुववधां 
कररताच्या शुल्काचा दह समावशे असेल. 

४. ग्राहक मान्य करतो की अयशस्वी, परत, िाकारले ककंवा रद्द केल्याच्या बाबतीतील सवि परताव्यामध्ये इतर कोणत्याही 
पीपीआयचा वापर करूि केलेले व्यवहाराची रक्कम भोजि काडि मध्ये जमा केली जाऊ शकत िाही. 

र्ी. शलु्काची अिसुचूी 

शलु्काचा तपशील रक्कम (रुपयांमध्ये ) 
       बदली काडि देणे       रु. १०० प्रनत धगफ्ट काडि 
      बबिा व्यवहार काडि    रु.१५ प्रनत मदहिा दर ३ मदहन्यांला 



       काडि चालू करणे       रु.१० प्रनत धगफ्ट काडि 
    िोंदणी कोड पुिजािरीकरण          रु. ५० प्रनत ववितंी  

   शुल्क पत्री पुिप्रािप्ती ववितंी         रु. २०० प्रनत ववितंी 
* नतकीट काँप्लीमेंट मॅक्स धगफ्ट काडि च्या बाबतीत काडि सुरु करण्याच ेशुल्क िसेल. 
टीपः वरील शुल्क सवि कर सोडूि आहे. लागू असलेले सवि कर वर िमूद केलेल्या शुल्का व्यनतररक्त लावले जातील. 
  

इ. नतकीट कााँप्लीमेंट * वप्रशमयम धगफ्ट कार्व साठीच्या ववशषे अटी 

    व्याख्या 
 

 या उप ववभाग (इ) च्या हेतंूसाठी "वप्रशमयम धगफ्ट कार्व" याचा अथि येस बँक आणण ईआयपीएल यांच्यामधील सह - बँ्रडडगं 
संबंधांिुसार जारी करण्यात आलेले नतकीट काँप्लीमेंट * वप्रर्मयम धगफ्ट काडि ज्याचा उपयोग केवळ वस्तू आणण सेवा खरेदी 
करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 

 “फायदा” म्हणजे येथे िमूद केलेल्या नियम व अटींिुसार ग्राहकास प्रदाि करण्यात आलेली व्यवहार मूल्याची ठराववक 
टक्केवारी होय. 

 या उप ववभाग (इ) च्या हेतंूसाठी "वविी कें द्र" याचा अथि एडेिरेड संलग्ि नतकीट काँप्लीमेंट * वप्रर्मयम फायदा वविी कें द्र 
स्जथे ग्राहकांिी वप्रर्मयम धगफ्ट काडि वापरले तर ईआयपीएल त्यांिा फायदा देईल. 

   वेबसाईटवर ईआयपीएलच्या संकेतस्थळावर सूधचत केलेल्या संलग्ि निदेर्शकेमध्ये या वविी कें द्रांची स्वतंत्र सूची ददली जाईल. 

फायदा घेण्यासाठी अटी: 

•   फायदा फक्त वप्रर्मयम धगफ्ट काडिवर उपलब्ध आहे. वविी कें द्रांवर फक्त वप्रर्मयम धगफ्ट काडािद्वारे केलेल्या    
व्यवहारांवरच ग्राहकांिा फायदा ददला जातो. 

  मास्टरकाडि स्वीकारणाऱया सवि व्यापारी आस्थापिांवर जरी प्रीर्मयम धगफ्ट काडि स्वीकारले जाईल तरी पण फायदा फक्त   
व्यवहार वविी कें द्रावर केला तरच आणण त्या वविी कें द्रािे ईआयपीएल ला सवि आवश्यक मादहती पुरववली तरच र्मळेल. 
वविी कें द्रांच्या संलग्ि निदेर्शकेमध्ये समावेश असलेल्या कोणत्याही व्यापारी आस्थापिेिे त्यांच ेसंपूणि तपशील     
ईआयपीएल ला प्रदाि केले िसल्यास, ईआयपीएल ग्राहकास फायदा प्रदाि करण्यासाठी जबाबदार िाही. 

 वविी कें द्र ग्राहकाच्या पूणि व्यवहाराच्या ककंमतीच ेबबल करेल. वविी कें द्रािे व्यवहार पूणि केल्यावर ईआयपीएल फायद्याची 
प्रकिया ( २ – ३ धंद्यांच्या ददवसांमध्ये ) र्मटवूि पोस्ट करेल. या र्मटवणुकीचा कालावधी प्रत्येक वविी कें द्रागणणक बदलू 
शकतो. 

 इथे हे स्पष्ट केले जात ेकी, फायद्याच्या रकमेची स्वतंत्र िेडडट एंरी प्रीर्मयम धगफ्ट काडिवर पोस्ट केली जाणार िाही. 
ग्राहकािे वापरल्या जाणा-या खात्यातील र्शल्लकेमध्ये फायद्याची रक्कम जोडली जाईल. 

 नियमािे येणारी फायद्याशी संबंधधत अद्यतिे जी प्रीर्मयम धगफ्ट काडिला पाठवली जातात त्यांची कल्पिा ग्राहकांिा 
एसएमएस सावध सूचिांद्वारे ददली जाईल आणण ग्राहक पण त्यांची धगफ्ट काडि वरील अद्यतिीत जमा, देवघेवीच ेतपशील 
ईआयपीएल द्वारे वेळोवेळी उपलब्ध केलेल्या मागांिी पाहू शकतात. 



 प्रीर्मयम धगफ्ट काडि रद्द केले तर कोणतीही फायद्याची रक्कम जी प्रीर्मयम धगफ्ट काडि ला जोडणे बाकी आहे ती रक्कम 
जप्त केली जाईल आणण ती रक्कम प्रीर्मयम धगफ्ट काडिमध्ये जोडली जाणार िाही. 

 परतावा केलेली खरेदी, वादग्रस्त व्यवहार ककंवा अिधधकृत / फसवे व्यवहार हे या फायद्यांसाठी पात्र असणार िाहीत. 
 

 

 

सकंीणव अटी : 

•   फायद्याच्या संबंधातील सवि लागू कर, लावलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या जकाती याचा पूणि भार ग्राहकाला येस बँक / 
ईआयपीएल यांिा सोडूि उचलावा लागेल आणण येस बँक / ईआयपीएल यांिा त्यांकाररता जबाबदार धरले जाणार िाही. 

 ईआयपीएल त्यांच्या पूणि अखत्यारीमध्ये आणण कुठल्याही पूवि सूचिेर्शवाय अिवधािािे / चुकीिे प्रीर्मयम धगफ्ट काडािवर 
जोडलेल्या कोणतीही फायद्याची रक्कम परत घेण्यासाठी पात्र असेल. 

 फायदा संबंधधत सवि बाबींमध्ये, येस बँक / ईआयपीएल यांचा निणिय ग्राहकास सवि बाबतीत अंनतम आणण बंधिकारक  
राहील. 

 हे फायदे पूणिपणे मागे घेण्याचा ककंवा या ववशेि अटींमध्ये भर घालणे, फेरबदल ककंवा दरुुस्त्या करणे याचा अधधकार 
येस बँक / ईआयपीएल राखूि ठेवत आहे. 

 येस बँक / ईआयपीएल कोणत्याही कृती, दावे, मागण्या, तोटा, िुकसाि, खचि, ककंवा आकार यांमुळे फायद्यांशी संबंधधत 
ग्राहकाला होऊ शकणाऱया त्रासासाठी, कायम राहणे ककंवा खचि करणे यासाठी जबाबदार असणार िाही. 

 वैध आणण सकिय प्रीर्मयम धगफ्ट कार्डिसद्वारे चांगल्या स्स्थतीत या सुववधेचा लाभ घेत असलेल्या ग्राहकािे या ववशेि अटी  
त्यांमध्ये वेळोवेळी केल्या गेलेल्या कोणत्याही दरुुस्त्यांसकट वाचल्या, समजूि घेतल्या आणण स्वीकारल्या असे मािले जाईल. 
 

    बक्षक्षस कार्व  

       या ववभागात अशा नियम व अटी आहेत ज्या फक्त ईआयपीएल / येस बँकेिे जारी केलेल्या बक्षक्षस काडिला लाग ूहोतील. 

ए. व्याख्या 
या ववभागाच्या हेतूसाठी "बक्षक्षस कार्व" याचा अथि येस बँक आणण ईआयपीएल यांच्यामधील सह - बँ्रडडगं संबंधांिुसार जारी 
करण्यात आलेला नतकीट काँप्लीमेंट बक्षक्षस काडि ज्याचा उपयोग वस्तू आणण सेवा खरेदी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 

   बी.  बक्षक्षस कार्ावची वशैशष्ट्ये 

• बक्षक्षस काडि कोणत्याही पररस्स्थतीत रोख रकमेच्या मोबदल्यात वापरले जाऊ शकत िाही. 
• बक्षक्षस काडि रीलोड करता येण्याच्या स्वरूपाच ेआहे. 

       • बक्षक्षस काडिचा वापर कोणत्याही एटीएमवर पैसे काढण्यासाठी ककंवा एखाद्या एटीएमवर इतर कोणत्याही कामासाठी केला  

        जाऊ शकत िाही. 

सी.  बक्षक्षस कार्ावचा स्वीकार आणण वापर 



1.      केवायसीच्या औपचाररकता पूणि झाल्यावर ग्राहक वेळोवेळी निबधंांमध्ये िमूद केल्यािुसार कमाल मयािदेसाठी बक्षक्षस काडि 
वापरू शकतात. 

सध्या केवायसीची औपचाररकता आणण कमाल मयािदा खालीलप्रमाणे आहे: 

ए)  ग्राहकाचे  ककमाि तपशील स्वीकारूि रु. १०,००० /- पयतं : 

 ककमाि तपर्शलांमध्ये ओटीपीिे ( One Time Pin – OTP ) सुनिस्श्चत केलेला मोबाईल िंबर आणण िावाची स्व घोिणा  
आणण पीएमएल नियम २००५ च्या नियम २ (डी) अंतगित पररभावित आणण वेळोवेळी सुधाररत केलेल्या कोणत्याही 'अधधकृत 
वैध कागदपत्रांच्या' ववर्शष्ट ओळख िमांकाचा समावेश असेल.  

 कोणत्याही मदहन्याच्या ददवसांत अशा बक्षक्षस काडांमध्ये भरलेली रक्कम रू. १०,००० /- पेक्षा जास्त िसावी आणण ववत्तीय 
विाित लोड केलेली एकूण रक्कम रू. १,००,००० /- पेक्षा जास्त िसावी. 

 अशा बक्षक्षस काडि मध्ये कोणत्याही वेळी थकबाकीची रक्कम रू. १०,००० / - पेक्षा जास्त िसावी. 
 कोणत्याही ददलेल्या मदहन्यात अशा बक्षक्षस काडाितूि वजा केली जाणारी एकूण रक्कम रु. १०,००० / - पेक्षा जास्त िसावी. 
 या प्रकाराअंतगित जारी करण्यात आलेल्या बक्षक्षस काडांिा केवायसीच्या अिुरूप बक्षक्षस काडिमध्ये बक्षक्षसकाडि जारी करण्याच्या 

तारखेपासूि १२ मदहन्यांच्या कालावधीत रूपांतररत केले जाईल.जर तसे केले िाही, तर अशा काडि मध्ये आणखी रीलोड 
करण्याची परवािगी ददली जाणार िाही. तथावप, ग्राहकाला बक्षक्षस काडिमध्ये उपलब्ध असलेली र्शल्लक वापरण्याची परवािगी 
ददली जाईल. 

बी)  ग्राहकाचा केवायसी पणूव केल्याितंर रु. १००,००० /- पयतं : 

 भारतीय ररझवि बँकेिे जारी केलेल्या नियमांिुसार आणण / ककंवा भारत सरकारद्वारे तयार करण्यात आलेले अन्य सक्षम 
अधधकारी आणण / ककंवा अथि मंत्रालय, इलेक्रॉनिक्स आणण मादहती तंत्रज्ञाि मंत्रालय ककंवा वेळोवेळी भारत सरकारच्या 
सूचिांिुसार काम करणा-या अशा इतर सक्षम मंत्रालय कडूि केवायसीच्या आवश्यकता निददिष्ट केल्या जातात. 

 केवायसीची औपचाररकता पूणि झाल्यािंतर, कोणत्याही वेळी बक्षक्षस काडािवरील थकबाकीची रक्कम रु. १००,००० /- पेक्षा जास्त 
िसावी. 

२.     व्यापारी आस्थापिेकडूि ग्राहकाला ददलेल्या वस्तू ककंवा सेवांच्या दजािच्या बाबतीत येस बँक / ईआयपीएल जबाबदार असणार 
िाही. 

३.     बक्षक्षस काडि फक्त प्रामाणणक वैयस्क्तक हेतंूसाठी वापरले जाईल. हे स्पष्ट केले जात ेकी काही व्यापारी आस्थापिांद्वारे 
आकारल्या जाणाऱया शुल्कामध्ये त्यांच्याकडूि ददल्या जाणाऱया काही अनतररक्त सेवा ककंवा इतर सुववधां कररताच्या शुल्काचा दह 
समावेश असेल. 

४.     ग्राहक मान्य करतो की अयशस्वी, परत, िाकारले ककंवा रद्द केल्याच्या बाबतीतील सवि परताव्यामध्ये इतर कोणत्याही 
पीपीआयचा वापर करूि केलेले व्यवहाराची रक्कम बक्षक्षस काडि मध्ये जमा केली जाऊ शकत िाही. 

५.     ग्राहक याद्वारे मान्य करतो आणण सहमत आहे की कापोरेटिे केलेल्या वविंतीिुसार बक्षक्षस काडि पुन्हा रीलोड केले जाऊ 
शकत.े 

 



 

 

 

 

र्ी. शलु्काची अिसुचूी 

शलु्काचा तपशील रक्कम (रुपयांमध्ये ) 
       बदली काडि देणे       रु. १०० प्रनत बक्षक्षस काडि 
      बबिा व्यवहार काडि    रु.१५ प्रनत मदहिा दर ३ मदहन्यांला 
       काडि चालू करणे       रु.१० प्रनत बक्षक्षस काडि 
    िोंदणी कोड पुिजािरीकरण          रु. ५० प्रनत ववितंी  

   शुल्क पत्री पुिप्रािप्ती ववितंी         रु. २०० प्रनत ववितंी 
टीपः वरील शुल्क सवि कर सोडूि आहे. लागू असलेले सवि कर वर िमूद केलेल्या शुल्का व्यनतररक्त लावले जातील. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


